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Podstawowe zasady dopłat bezpośrednich  
stosowane w nowej pespektywie finansowej 2015–2020 

Basic principles of direct payments  
implemented in the new financial perspective 2015–2020 

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Streszczenie. W opracowaniu analizowano systemy płatności obszarowych, jakie będą 
obowiązywać w nowej perspektywie finansowej 2015–2020. Intencją nowych regulacji 
jest, aby skutecznie i efektywnie wykorzystać płatności do realizacji celów strategicznych 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie co do zasady będą kon-
tynuacją poprzednich regulacji prawnych, lecz wprowadzono pewne innowacje sprzy-
jające ekologizacji rolnictwa i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Utrzymano jednolitą 
płatność obszarową, która wraz z płatnością na zazielenienie obejmuje 74,7% wszyst-
kich środków płatności w Polsce. Środki finansowe przeznaczone na realizację płatności, 
w wysokości 18,2 mld EUR, zostały wzmocnione kwotą 2,3 mld EUR (zwiększone o 25% 
z II filaru WPR), co pozwoliło uzyskać instrumenty wsparcia finansowego w łącznej wyso-
kości 20,5 mld EUR. Obok wymienionych już dwóch form płatności występują płatności 
związane z produkcją (15%), płatności dla młodych rolników (2%) oraz płatności dodat-
kowe (8,3%). 

Słowa kluczowe: dopłaty bezpośrednie • koperta finansowa • rodzaje płatności • kom-
plementarność 

Abstract. The study discusses the area payment schemes that will be applied in the new 
financial perspective of 2015–2020. The new regulations are intended to create favour-
able conditions for using payments effectively and efficiently to achieve the strategic 
objectives of agricultural and rural development. Direct payments will largely be a con-
tinuation of previous regulations, with some innovations meant to promote agricultural 
greening and combat climate change. The single area payment will be maintained, and 
together with payment for greening it will cover 74.7% of the total means. It has been de-
cided that the funds allocated for the implementation of payments, in the amount of EUR 
18.2 billion, should be increased by EUR 2.3 billion (ca. 25% of the second Pillar of CAP), 

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.1.5
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thus ensuring a sum of EUR 20.5 billion for financial support instruments. Besides the 
two above-mentioned forms of payments, there will also be ones related to production 
(15%), payments for young farmers (2%), and additional payments (8.3%). 

Key words: direct payments • financial envelope • types of payments • complementarity 

Wstęp 

Na przestrzeni lat Wspólna Polityka Rolna (WPR) ewoluowała, dostosowując się 
do zmieniających się okoliczności gospodarczych oraz wymagań społeczeństwa. 
Począwszy od 1992 r. w ramach WPR rolnictwo przechodziło ze wspierania rynków 
na wspieranie producentów. Wsparcie cen było stopniowo zmniejszane i zastępowane 
przez płatności w ramach pomocy bezpośredniej dla rolników. W tym nowym procesie 
rolnicy byli zachęcani do przyjęcia postawy bardziej przyjaznej środowisku, a więc do 
odchodzenia od intensywnych metod produkcji i zmniejszania użycia przemysłowych 
środków produkcji (OECD 2008, Briggeman i in. 2009). 

Na kolejnych etapach WPR (2003) rolnicy otrzymywali płatności wspierające 
dochody, pod warunkiem, że gospodarowali na gruntach uprawnych i spełniali wymogi 
norm w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywno-
ści. Ponadto dążono do wzmocnienia konkurencyjności sektora rolnego, promowania 
innowacji i  przeciwdziałania zmianom klimatu oraz do wzrostu gospodarczego na 
obszarach wiejskich (Ahearn i in. 2006). 

Znaczenie płatności obszarowych należy rozpatrywać na tle faktu, że dopłaty są 
powszechnie dostępne i dotyczą 14 mln rolników europejskich (w tym około 1,4 mln 
polskich rolników), którzy zostali zobowiązani do stosowania metod rolniczych i prak-
tyk gospodarczych sprzyjających utrzymaniu różnorodności biologicznej, zrównowa-
żonemu rozwojowi obszarów wiejskich i zachowaniu krajobrazu. Obszary wiejskie, 
które zajmują około 50% terytorium państw członkowskich, mają się stać terenami 
zachęcającymi do generowania nowych miejsc pracy, kreowania zajęć pozarolniczych 
oraz powstawania nowego partnerstwu (Ciaian i in. 2012). 

Płatności bezpośrednie stanowią jeden z głównych instrumentów realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej, która odpowiada za wsparcie i stabilizację dochodów rolni-
czych, obniżanie kosztów produkcji i zachowanie produkcji na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (Ciaian i Kancs 2012). System płatności obszarowej 
nie jest jednolity w ramach całej Unii Europejskiej. W krajach UE-15 bazuje się nadal 
na rozwiązaniach wspierających wielkość produkcji, którą oblicza się na podstawie 
historycznie ustalanych wielkości plonów referencyjnych – jest to system płatności 
jednolitych (Single Payment Scheme, SPS). 

W toku negocjacji akcesyjnych dla nowych krajów członkowskich (NUE-12) podjęto 
decyzję o wprowadzeniu systemu jednolitych płatności obszarowych (Single Area 
Payment Scheme, SAPS). System ten różnił się od SPS metodą obliczania dopłat, co więcej, 
jego zastosowanie w konsekwencji prowadziło do istotnych różnic wysokości dopłat na 
niekorzyść nowych krajów członkowskich (Ahearn i in. 2006). Decyzje podjęte w ramach 
projektu WPR po 2013 r. zmierzały do konwergencji płatności obszarowej, z uwzględnie-
niem czynników środowiskowych, klimatycznych i społeczno-gospodarczych. 
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Dopłaty bezpośrednie były pierwszymi działaniami, które zaczęto wdrażać w naszym 
kraju jeszcze przed formalnym przystąpieniem Polski do wspólnoty europejskiej. 
Wynikało to z kalendarza przyjęć nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej 
(1 maja 2004 r.), co wobec konieczności rozpoczęcia przyjmowania wnios ków, które 
ustalono na 15 kwietnia 2004 r., wymagało podjęcia wyprzedzających poczynań. Polska 
wynegocjowała w traktacie akcesyjnym stosunkowo niekorzystne warunki stosowania 
dopłat bezpośrednich: podstawowy poziom dopłat stanowił 25% poziomu unijnego 
i mógł corocznie wzrastać o 5%. Dopłaty były wspomagane środkami krajowymi w wyso-
kości 30%. Do minusów trzeba też zaliczyć przyjęcie dwóch układów wsparcia: SPS dla 
krajów UE-15 i SAPS dla nowych państw NUE-10, co spowodowało niejednolity dostęp 
do płatności tych dwóch grup państw członkowskich. Dlatego jednym z głównych celów 
reformy WPR przyjętej w 2013 r. stało się niwelowanie różnic poziomu wsparcia między 
krajami. 

Należy zaznaczyć, że dopłaty objęte nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi 
dotyczącymi lat 2014–2020 rozpoczęły się nie w 2014 r., lecz w 2015 r., co było spowo-
dowane późnym ukazaniem się rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE). W związku z tym dopłaty w 2014 r. realizowano według zasad obowiązujących 
w poprzedniej perspektywie finansowej. Z tego względu analiza obejmie system płat-
ności obszarowych, które będą realizowane w latach 2015–2020. 

Podstawowym celem badań było prześledzenie zmian dopłat bezpośrednich w świe-
tle ustawodawstwa europejskiego oraz przeanalizowanie nowych tendencji krajowych 
związanych z wprowadzanymi regulacjami prawnymi. Dopłaty bezpośrednie stanowią 
istotną pozycję w ramach budżetu Wspólnej Polityki Rolnej i są kierowane do rolników 
spełniających określone warunki kwalifikowalności. Środki finansowe przeznaczone 
na realizację płatności zawarte są w rocznej kopercie finansowej, a ich wydatkowanie 
jest rygorystycznie określone. 

Materiał i metody 

W badaniach bazowano na unijnych i krajowych aktach prawnych określających 
cele rozwojowe rolnictwa i obszarów wiejskich. Przeprowadzono studium publikacji 
polskich i zagranicznych autorów zajmujących się ekonomiką rolnictwa i rozwojem 
obszarów wiejskich, a także wewnętrznych rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczą-
cych rolnictwa. W pracy zastosowano metodę analizy z wykorzystaniem danych staty-
stycznych udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję 
Europejską. 

Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie dopłat 
bezpośrednich 

W nowym pakiecie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014–2020 zachowano podział 
na dwa filary, lecz zwiększono powiązania między nimi, oczekując, że polityka rolna 
będzie bardziej całościowa, silniej zintegrowana z innymi politykami wspólnoty. 
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W ramach I filaru WPR wprowadzono nową strukturę płatności bezpośrednich, lepiej 
ukierunkowaną, która ma być sprawiedliwsza i bardziej ekologiczna. Na mocy rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(Rozporządzenie 2013) wprowadzono przepisy dotyczące płatności bezpośrednich 
dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR. Wymienione organy 
upoważniły Komisję Europejską do wydawania rozporządzeń wykonawczych i dele-
gowanych w celu szerszej interpretacji niektórych przepisów i ustalenia zasad stoso-
wania regulacji prawnych. W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 641/2014 
z dnia 16 czerwca 2014 r. (Rozporządzenie 2014b) określono m.in. sposoby obliczania 
wartości uprawnień do płatności. Z kolei w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (Rozporządzenie 2014a) określono m.in. możli-
wości przyznawania rolnikom uprawnień do płatności. W świetle przepisów prawnych 
można stwierdzić, że występuje ciągłość systemu płatności bezpośredniej, począwszy 
od 2003 r., poprzez 2009 r., do chwili obecnej, polegająca na tym, że system składa 
się z dwóch komponentów: jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz uzupełniającej 
płatności obszarowej (UPO). Nie zmieniły się także podstawowe zasady przyznawania 
rolnikom dopłat bezpośrednich – płatności przysługują beneficjentom, którzy speł-
niają określone wymagania z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i przestrzegania 
zasad wzajemnej zgodności. 

W zakresie mechanizmu wsparcia bezpośredniego następuje przechodzenie od 
pełnego oddzielenia płatności od produkcji (full decoupling) do ukierunkowania sposobu 
płatności (targeting). Tak więc system oddzielania pomocy dla rolnictwa od produkcji 
i zapewniania ogólnego wsparcia dochodów, który zaczął obowiązywać w 2003 r., zosta-
nie zastąpiony systemem, w którym każdy element będzie powiązany z określonymi 
celami lub funkcjami. Jednolite płatności na gospodarstwo zostaną zastąpione systemem 
płatności wielofunkcyjnych, składającym się z siedmiu elementów: 1 – płatność podsta-
wowa na 1 hektar, której poziom powinien zostać ujednolicony zgodnie z krajowymi lub 
regionalnymi kryteriami ekonomicznymi lub administracyjnymi i podlegać procesowi 
konwergencji, 2 – element „zazielenienia” (greening), jako dodatkowe wsparcie stanowiące 
kompensatę kosztów zapewniania środowiskowych dóbr publicznych, których rynek nie 
wynagradza, 3 – płatność dodatkowa przyznawana młodym rolnikom na pięć lat, 4 – płat-
ność redystrybucyjna, umożliwiająca zwiększenie wsparcia na pierwsze hektary gospo-
darstwa, 5 – dodatkowe wsparcie dochodów na obszarach o szczególnych ograniczeniach 
przyrodniczych, 6 – wsparcie powiązane z produkcją na rzecz określonych obszarów 
lub rodzajów gospodarki rolnej, przyznawane ze względów gospodarczych lub społecz-
nych, 7 – uproszczony system dla małych gospodarstw w formie płatności do 1250 EUR. 
Stosowanie trzech pierwszych elementów jest dla państw członkowskich obowiązkowe, 
a czterech ostatnich – dobrowolne. Płatności zostaną przyznane rolnikom aktywnym, na 
podstawie całkowicie nowych uprawnień, których liczba będzie zależna od zadeklarowa-
nej liczby hektarów. System płatności został skonstruowany zgodnie z zasadą wzajem-
nej zgodności, polegającej na przestrzeganiu określonych reguł dotyczących ochrony 
środowiska, dobrostanu zwierząt i innych poczynań związanych ze zdrowiem (higiena, 
weterynaria). 

Zgodnie z intencjami UE, nowym celem dopłat jest znaczne ograniczenie różnic 
poziomu płatności między rolnikami z poszczególnych krajów. Wszystkie państwa 

m.in
m.in
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członkowskie zostały zobowiązane, aby na poziomie krajowym przeszły do 2020 r. na 
jednolitą płatność do hektara. Nowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich mają 
na celu lepsze wykorzystanie efektu synergii z II filarem WPR. Proponuje się wprowadze-
nie maksymalnego pułapu dopłat (150 tys. EUR) dla dużych pojedynczych gospodarstw. 
Oprócz płatności podstawowej każde gospodarstwo otrzyma dopłatę do hektara za stoso-
wanie określonych praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (ekologiza-
cja) (Rozporządzenie 2013). 

Polski system płatności bezpośrednich w latach 2015–2020 

Zgodnie z ustawodawstwem UE, Polska przyjęła systemowe rozwiązania w zakresie 
płatności bezpośrednich, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
oraz wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także 
ochrona środowiska i zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatu. Droga do tego 
celu wiedzie przez realizację sześciu rodzajów płatności, takich jak: 1 – jednolita płat-
ność obszarowa, 2 – płatność za „zazielenienie”, 3 – płatność dla młodych rolników, 
4 – płatność dodatkowa, 5 – płatności związane z produkcją, 6 – przejściowe wsparcie 
krajowe. Podstawą do obliczania jednolitej płatności obszarowej (JPO) będzie dyspo-
nowanie przez rolnika co najmniej 1 ha użytków rolnych, co spełnia kryteria definicji 
aktywnego rolnika. Stawka tej płatności obliczana jest corocznie przez podzielenie 
rocznej puli środków finansowych przez liczbę hektarów zadeklarowanych przez 
rolnika w danym roku i zatwierdzonych przez ARiMR. W Polsce nadal będzie obowią-
zywał uproszczony model płatności bezpośredniej SAPS, co oznacza kontynuowanie 
tego systemu przez kolejne lata do 2020 r. (MRiRW 2015). 

Nowym elementem jest wprowadzenie płatności za „zazielenienie”, które oznacza 
realizację praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Praktyki te obej-
mują dywersyfikację upraw, a ponadto utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) 
oraz obszarów proekologicznych (ecological focus area, EFA). W ramach dywersyfikacji 
upraw rolnik musi prowadzić co najmniej dwie różne uprawy, jeśli obszar gruntów 
ornych przekracza 10 ha, i co najmniej trzy uprawy, jeśli obszar ten przekracza 30 ha. 
Główna uprawa może zajmować maksymalnie 75% gruntów ornych, a dwie główne 
uprawy – maksymalnie 95% gruntów ornych. A zatem, dywersyfikacja nie będzie doty-
czyć gospodarstw małych, liczących do 10 ha gruntów ornych. Utrzymywanie trwa-
łych użytków zielonych oznacza wykorzystanie gruntów do uprawy traw lub innych 
pastewnych roślin zielonych, które nie zostały objęte płodozmianem danego gospo-
darstwa rolnego. Z kolei utrzymywanie obszaru proekologicznego oznacza koniecz-
ność przeznaczenia na ten cel co najmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa rolnego. 
Obszary proekologiczne mają przyczynić się do ochrony i zwiększenia różnorodności 
biologicznej w gospodarstwie. Płatność za zazielenienie w sposób automatyczny będą 
otrzymywać rolnicy prowadzący produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa 
ekologicznego, które to zasady zostały określone w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014–2020. Aby nie traktować niekorzystnie tych, którzy już teraz stawiają 
na ochronę środowiska i rozwój zrównoważony z punktu widzenia środowiska, w rozpo-
rządzeniu przewidziano system „równoważności zazieleniania”, w którym uznaje się, 
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że już stosowane praktyki korzystne dla środowiska spełniają te podstawowe wymogi 
(MRiRW 2015). 

Trzecim, ważnym komponentem płatności obszarowej jest płatność dla młodych 
rolników. Pod pojęciem ‘młody rolnik’ kryje się osoba w wieku do 40 lat, która po 
raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca nim lub która założyła takie 
gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku. W tym miejscu 
warto zwrócić uwagę na działania objęte PROW 2014–2020, gdzie również występuje 
premia dla młodego rolnika. Po prostu chodziło o to, aby nowy system płatności bezpo-
średnich był komplementarny z innymi programami unijnego wsparcia i funkcjonował 
na zasadzie synergii, wspomagającej jego efektywność. 

W polskim modelu dopłat bezpośrednich przewidziano, że każdy rolnik występu-
jący z wnioskiem o przyznanie wsparcia może zdecydować się na udział w systemie 
dla małych gospodarstw, w ramach którego może otrzymać płatność roczną ustalaną 
w kwocie maksymalnej do 1250 EUR bez względu na wielkość gospodarstwa. Uczestnicy 
tego systemu będą poddani mniej rygorystycznym wymogom co do wzajemnej zgod-
ności i zostaną zwolnieni z zazielenienia. 

Duże znaczenie będzie miała płatność związana z produkcją, która realizowana 
będzie w regionach mających szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, 
środowiskowych lub społecznych. W systemie płatności związanych z produkcją środki 
wsparcia finansowego zostaną skierowane na rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej. 
Oczekuje się, że dzięki tej płatności zwiększy się efektywność procesu modernizacji 
i restrukturyzacji, lepiej wykorzystane zostaną zasoby pracy, a jednocześnie będzie 
utrzymana różnorodność obszarów wiejskich (MRiRW 2015). 

W nowym systemie nadal w pełnym zakresie będą obowiązywały normy i wymogi 
wzajemnej zgodności (cross compliance). W ramach tych wymogów rolnik jest zobowią-
zany do zachowywania odpowiednich warunków agronomicznych i środowiskowych 
w celu ograniczenia erozji gruntów, a także utrzymania struktury i bogactwa materii 
organicznej gruntu. 

Kolejnym obowiązkiem jest przestrzeganie norm w zakresie zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt, środowiska i dobrostanu zwierząt. Do zasad wzajemnej zgodności 
włączono przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy dotyczącej zrówno-
ważonego stosowania pestycydów. W powiązaniu z programami operacyjnymi polityki 
spójności wsparcie, zmierzające do reorientacji zawodowej rolników i członków ich 
rodzin, otrzymają mieszkańcy obszarów wiejskich (MRiRW 2015). 

Dopłaty bezpośrednie (2015–2020) i ich finansowanie 

Płatności obszarowe stanowią jeden z głównych instrumentów realizacji Wspólnej 
Polityki Rolnej służących wsparciu i stabilizacji dochodów rolniczych, obniżaniu kosz-
tów produkcji oraz zachowaniu produkcji na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Oprócz tego dopłaty bezpośrednie mają przyczyniać się do rozwoju 
rolnictwa, zapewniać bezpieczeństwo żywności i wspomagać dbanie o zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich. Spośród istniejących dwóch systemów płatności większe 
znaczenie ma system płatności jednolitej (SPS), budowany według kryteriów histo-
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rycznych, który dominuje w dawnych krajach członkowskich. Drugi z nich – system 
jednolitej płatności obszarowej (SAPS) – był pomyślany jako przejściowy, uproszczony 
system wsparcia dochodowego, z którego nowe państwa członkowskie miały skorzy-
stać na zasadzie dobrowolności w chwili przystąpienia do Unii Europejskiej, jest jednak 
kontynuowany do dzisiejszego dnia. 

Kolejne reformy WPR powodowały, że płatności bezpośrednie zajmowały coraz 
wyższą pozycję, liczoną w procentach, w ramach budżetu WPR, co oznaczało wzrost 
udziału instrumentów finansowych obsługujących I filar WPR. Ważnym postanowie-
niem było oddzielenie płatności od bieżącej produkcji w celu promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i zrównoważonego rolnictwa, a poprzez to wsparcia docho-
dów rolniczych. Zadaniem płatności obszarowej było także utrzymanie użytków 
rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z potrzebami ochrony środowiska, rekom-
pensowanie kosztów spełniania wymogów wspólnotowych związanych z przestrzega-
niem zasad wzajemnej zgodności, a także zapewnienie równych warunków konkuren-
cji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego. Inne cele obejmowały ochronę 
zasobów naturalnych, zapobieganie zmianom klimatu, poprawę gospodarki wodnej, 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz promowanie energii odnawialnej (OZE) 
(Ciaian i in. 2012). 

Zasady dopłat bezpośrednich obowiązujące w latach 2007–2013 r. zostały prze-
dłużone do 2014 r. z uwagi na niedokończenie w odpowiednim czasie negocjacji 
w Parlamencie Europejskim i Radzie (UE). W związku z tym w 2014 r. przyznawano 
te same rodzaje płatności co w 2013 r., z wyjątkiem uzupełniającej płatności podsta-
wowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin 
przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność 
zwierzęca). W Polsce i innych nowych państwach członkowskich podstawową formą 
wsparcia pozostanie system jednolitej płatności obszarowej (SAPS), obowiązujący do 
2020 r. Oznacza to, że nadal będą występowały różnice systemowe między państwami 
członkowskimi. 

Do 2006 r. wsparcie dla sektora rolnego oraz obszarów wiejskich w Unii Europejskiej 
było finansowane z jednego wspólnego funduszu, a mianowicie z Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Fundusz dzielił się na dwie sekcje, 
przy czym środki pochodzące z Sekcji Orientacji EFOiGR były kierowane na wspie-
ranie dopłat bezpośrednich (I filar WPR), a środki z Sekcji Gwarancji EFOiGR prze-
znaczano na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR). Począwszy od 2007 r., wraz 
z rozpoczęciem nowej perspektywy programowania i finansowania Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2007–2013, WPR zaczęto finansować z dwóch odrębnych funduszy. 
Pierwszy z nowych funduszy, noszący nazwę Europejskiego Funduszu Gwarancji 
Rolnej (EFGR), finansował działania związane z dopłatami bezpośrednimi, rynkami 
rolnymi i instrumentami weterynaryjnymi (I filar WPR). Drugi fundusz, zwany 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
działał na potrzeby finansowania rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR). Nowe 
zasady programowania i finansowania Wspólnej Polityki Rolnej zmierzały do tego, 
aby ujednolicić i uprościć wdrażanie działań pomocowych oraz, co nie mniej ważne, 
zapewnić monitorowanie i kontrolę wydatków płynących z budżetu UE (Mickiewicz 
2014). 
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W Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014–2020 utrzymano podział na 
dwa fundusze. Podstawowym celem nowych regulacji prawnych jest znaczne ograni-
czenie różnic poziomu płatności między rolnikami, regionami, a zwłaszcza krajami. 
Nowa koncepcja płatności bezpośrednich ma na celu lepsze wykorzystanie efektu 
synergii z II filarem. Państwa członkowskie mają możliwość przesunięcia od 15% do 
25% środków z filaru II WPR na rzecz dopłat bezpośrednich. Jedną z dróg prowadzą-
cych do konwergencji jest wprowadzenie maksymalnego pułapu dopłat, jakie mogłoby 
otrzymywać duże pojedyncze gospodarstwo (tzw. zasada degresywności). Ponadto, 
w celu wygospodarowania dodatkowych środków, nie będzie przyznawana płatność 
osobom fizycznym bądź prawnym, które administrują portami lotniczymi, wodo-
ciągami, stałymi terenami sportowymi czy rekreacyjnymi. Biorąc te przesłanki pod 
uwagę, PE i Rada zatwierdziły pułapy krajowe dopłat bezpośrednich na poszczególne 
lata (Rozporządzenie 2013). 

Dane zaprezentowane w tabelach nie obejmują roku 2014, w którym płatności były 
realizowane według zasad ustalonych na lata 2007–2013. Polska skorzystała z przy-
sługującej jej możliwości przesunięcia 25% koperty II filaru WPR na lata 2015–2020 
na rzecz I filaru WPR. W ten sposób zwiększono pulę instrumentów finansowych dla 
kraju, przeznaczonych na dopłaty, z pierwotnych 65,8% do 73,0% ogólnych środków 
określonych w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej. W poszczególnych latach prelimino-
wane środki wsparcia finansowego na rzecz płatności pozostają na zbliżonym pozio-
mie ok. 3,4 mld EUR (tab. 1). 

Tabela 1. Koperta finansowa dla Polski na lata 2015–2020 (mln EUR) 
Table 1. Financial envelope for Poland in the years 2015–2020 (million EUR) 

Rodzaj wsparcia
Kind of support 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Total

Budżet WPR ogółem, w tym: 
CAP budget in total, in that: 4557 4573 4589 4607 4625 4623 27 574

Środki na płatności bezpośrednie 
Means for direct payments 2987 3005 3022 3042 3062 3062 18 180

Procent / Percent 65,5 65,7 65,8 66 66,2 66,2 65,8

Koperta finansowa na płatności 
po zwiększeniu o 25% 
z II filaru WPR
Financial envelope for payments  
with 25% increase 
from 2nd Pillar of CAP

3379 3395 3412 3431 3451 3062 20 129

Procent w stosunku  
do ogólnego budżetu WPR 
Percent in relation 
to entire CAP budget

74,1 74,2 74,3 74,5 74,6 66,2 73,0

Źródło: Dane MRiRW 
Source: Data from the Ministry of Agriculture and Rural Development 
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Wśród płatności bezpośrednich, zgodnie z założeniami, najwyższą pozycję zajmuje 
jednolita płatność obszarowa (JPO) – na ten cel przewidziano 8998 mln EUR (44,7% 
krajowego budżetu WPR) (tab. 2). Na drugim miejscu znajdują się płatności z tytułu 
zazielenienia, na które przeznaczono 6039 mln EUR (30% ogółu środków). Kolejne 
miejsce zajmują płatności związane z produkcją – 3019 mln EUR (15%). Mniejsze 
środki zamierza się przeznaczyć na płatności na młodych rolników (2%) oraz różne 
płatności dodatkowe (8,3%). 

Tabela 2. Budżet krajowy na wybrane płatności w latach 2015–2020 (mln EUR) 
Table 2. National budget for chosen payments in the years 2015–2020 (million EUR)

Rodzaj płatności 
bezpośrednich 
Kind of direct 

payments

Udział
Share

(%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Total

Jednolita płatność 
obszarowa (JPO) 
Single Area Payment (SAP)

44,7 1510 1518 1525 1534 1542 1368 8998

Płatność z tytułu 
zazielenienia 
Greening payment

30,0 1014 1019 1024 1029 1035 918 6039

Płatności związane 
z produkcją 
Production-related 
payments

15,0 507 509 512 515 518 459 3019

Płatność dla młodych 
rolników 
Payment to young farmers 

2,0 68 68 68 69 69 61 403

Płatność dodatkowa 
(redystrybucyjna) 
Additional (redistribution) 
payment 

8,3 280 282 283 285 286 254 1671

Ogółem 
Total 100,0 3379 3395 3412 3431 3451 3062 20 129

Źródło: Dane MRiRW 
Source: Data from the Ministry of Agriculture and Rural Development 

Według danych GUS, wsparcie na jedno gospodarstwo rolne w Polsce w latach 
2007–2013 wynosiło łącznie 10,1 tys. EUR (1,4 tys. EUR rocznie). Średni dla całej Unii 
Europejskiej (UE-27) poziom wsparcia w przeliczeniu na jedno gospodarstwo wynosił 
23,1 tys. EUR, przy czym w grupie dawniejszych państw członkowskich (UE-15) był 
znacznie wyższy – sięgał 46,1 tys. EUR, a w grupie nowych państw członkowskich 
(NUE-12) pozostawał niski – 5,9 tys. EUR. Równie ciekawe informacje otrzymamy, 
jeśli na ten problem spojrzymy przez pryzmat płatności w przeliczeniu na jeden 
hektar. Dla Polski w latach 2007–2013 poziom płatności na 1 ha wyniósł 1,1 tys. EUR, 
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wobec 1,7 tys. EUR średnio dla wszystkich krajów członkowskich (UE-27). Podobnie 
jak w  poprzednim przypadku występują znaczne różnice między grupami państw 
w zależności od długości członkostwa w UE. W dawnych krajach członkowskich (UE-15) 
płatność na 1 ha kształtowała się na poziomie 2,0 tys. EUR, a w nowych państwach 
członkowskich (NUE-12) zaledwie przekraczała 0,8 tys. EUR (GUS 2013). 

W perspektywie finansowej 2015–2020 należy brać pod uwagę, że liczba bene-
ficjentów dopłat bezpośrednich, która w 2014 r. w Polsce wynosiła 1353 tys. osób, 
zmniejszy się tylko nieznacznie. Jeśli przez tę liczbę podzielić wysokość przewidzia-
nego wsparcia finansowego, wynoszącego łącznie 20 129 mln EUR, otrzymamy kwotę 
14,9 tys. EUR w przeliczeniu na jedno gospodarstwo rolne (2,1 tys. EUR rocznie). 
Będzie to pewien wzrost w stosunku do lat 2007–2013, lecz nadal nie zdołamy, jak się 
wydaje, osiągnąć pułapu, jaki mają dawne państwa członkowskie. 

W przeliczeniu na powierzchnię użytków rolnych stawka jednolitej płatności 
obszarowej w latach 2015–2020 wyniesie 107–109 EUR/ha, co wraz z płatnością za 
zazielenienie (72–73 EUR/ha) stanowić będzie łącznie ok. 182 EUR/ha (tab. 3). Razem 
z  uzupełniającymi płatnościami obszarowymi, które będą dostępne dla wybranych 
kategorii beneficjentów, rolnicy mogą liczyć na 236 EUR/ha. Tak więc rolnicy, którzy 
uprawiają rośliny objęte płatnościami do produkcji, będą mogli spodziewać się zwięk-
szenia płatności o ok. 239 EUR/ha w przypadku uprawy roślin wysokobiałkowych 
albo o  ok.  480 EUR/ha w przypadku uprawy chmielu. Katalog płatności możliwych 
do uzyskania przez rolników jest szeroki, a ich rodzaj zależy od struktury zasiewów, 
obsady zwierząt oraz powierzchni gospodarstwa (MRiRW 2015). 

Tabela 3. Projektowane stawki poszczególnych schematów w ramach płatności bez po-
średnich w latach 2015–2020 (EUR/ha) 

Table 3. Projected rates for individual schemes within the direct payments in the years 
2015–2020 (EUR/ha) 

Rodzaj płatności bezpośrednich 
Kind of direct payments 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jednolita płatność obszarowa (JPO) 
Single Area Payment (SAP) 107,0 107,5 108,0 108,6 109,3 96,9

Płatność z tytułu zazielenienia 
Greening payment 71,8 72,2 72,5 72,9 73,3 65,1

Płatność dla młodych rolników 
Payment to young farmers 59,8 60,1 60,4 60,8 61,1 54,2

Płatność dodatkowa 
Additional payment 40,4 40,6 40,8 41,0 41,3 36,6

Płatność do bydła 
Cattle payment 69,0 69,3 69,7 70,1 70,5 62,5

Płatność do krów 
Cow payment 69,2 69,5 69,9 70,2 70,6 62,7

Płatność do owiec 
Sheep payment 25,0 25,1 25,2 25,4 25,5 22,7
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Rodzaj płatności bezpośrednich 
Kind of direct payments 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Płatność do kóz 
Goat payment 15,0 15,1 15,1 15,2 15,3 13,6

Płatność do roślin wysokobiałkowych 
High-protein plant payment 239,6 240,8 242,0 243,3 244,7 217,1

Płatność do chmielu 
Hop payment 480,0 482,4 484,7 487,5 490,2 435,0

Płatność do ziemniaków skrobiowych 
Starch potato payment 400,0 402,0 403,9 406,2 408,5 362,5

Płatność do buraków cukrowych 
Sugar beet payment 400,0 402,0 403,9 406,2 408,5 362,5

Płatność do pomidorów 
Tomato payment 400,0 402,0 403,9 406,2 408,5 362,5

Płatność do owoców miękkich 
Soft fruit payment 250,0 251,2 252,5 253,9 255,3 226,5

Płatność do uprawy lnu 
Linen cultivation payment 200,0 201,0 202,0 203,1 204,3 181,2

Płatność do konopi włóknistych 
Hemp cultivation payment 200,0 201,0 202,0 203,1 204,3 181,2

Źródło: Dane MRiRW 
Source: Data from the Ministry of Agriculture and Rural Development 

Uwagi końcowe 

Historycznie biorąc, dopłaty bezpośrednie w Unii Europejskiej wprowadzono 
w  1992  r. W ramach przeprowadzonej w 2003 r. reformy Wspólnej Polityki Rolnej 
UE przyjęto nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników, zwany systemem 
płatności jednolitych, który zastąpił większość poprzednich systemów rolnych 
powiązanych z konkretnymi sektorami produkcji rolniczej. W ramach systemu płat-
ności jednolitych państwa członkowskie miały do wyboru kilka możliwości kształto-
wania struktury systemu, obliczania płatności czy stosowania wyjątków od pełnego 
oddzielenia płatności od produkcji. Na kolejnym etapie, dzięki wprowadzeniu rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 73/2009, które zastąpiło dotychczasowe regulacje prawne, 
realizowano dalsze oddzielanie płatności od produkcji. Państwa członkowskie miały, 
co prawda, możliwość zrewidowania stosowanego przez siebie modelu systemu pod 
kątem sposobu początkowego obliczania uprawnień do płatności, lecz w rzeczywi-
stości utrzymywały się różnice między dawnymi krajami UE a nowymi państwami 
członkowskimi Unii. 

Tabela 3. cd. 
Table 3. cont.
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Dopiero rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. zmierza 
w kierunku faktycznego zrównania dopłat w ramach Wspólnoty. Ma się to dokonać 
w 2020 r. poprzez stopniowe zmniejszanie koperty finansowej dla UE-15 i zwiększanie 
jej dla krajów NUE-12 (obecnie NUE-13). Aby podnieść kwoty na dopłaty bezpośred-
nie, wprowadzono możliwość przenoszenia części środków – 15% dla dawnych krajów 
członkowskich, a 25% dla nowych członków UE – z funduszy Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich do środków dopłat bezpośrednich. Polska skorzystała z tych 
możliwości. Nowe regulacje prawne w zakresie dopłat bezpośrednich są, co do zasady, 
kontynuacją poprzednich uregulowań, lecz w sposób wyraźny zmierzają do uczynienia 
rolnictwa bardziej ekologicznym, przy czym obszary wiejskie powinny być bardziej 
zazielenione, żywność bezwzględnie bezpieczna, zaś produkcja rolnicza i całe otocze-
nie przetwórcze powinno przeciwdziałać zmianom klimatu. Płatności z tytułu zazie-
lenienia, czyli praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, nie będą problemem dla 
polskich rolników, ponieważ u nas nie stosuje się upraw jednej rośliny (monokultury), 
a wręcz przeciwnie – rolnicy uprawiają wiele roślin, co sprzyja bioróżnorodności. 

W nowych rozwiązaniach dotyczących polityki rolnej występuje niebywała więź 
i komplementarność między I a II filarem WPR, która ma wspomagać efekt synergii. 
Niekiedy można odnieść wrażenie dublowania działań, np. w ramach dopłat bezpo-
średnich przewidziano płatność dla młodych rolników, podczas gdy w PROW – premie 
dla młodych rolników. Z kolei zazielenienie łączy się logicznie z działaniami rolno-
środowiskowymi, klimatycznymi i ekologicznymi oraz z działaniami związanymi ze 
wspieraniem działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW). W obu filarach WPR zaprojektowano korzystne rozwiązania dla 
małych gospodarstw rolnych, które powinny sprzyjać przekształceniom strukturalnym 
w rolnictwie. 

Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, jaki zaplanowano na 2017 r., wykaże, czy zada-
nia w ramach trzech obszarów priorytetowych, a mianowicie opłacalnej produkcji 
żywności, zrównoważonej gospodarki zasobami oraz zrównoważonego rozwoju tery-
torialnego, są prawidłowo realizowane. 
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Streszczenie. Praca miała na celu zbadanie różnic w zakresie zaangażowania najemnej 
siły roboczej w gospodarstwach rolniczych uczestniczących w FADN, istniejących między 
państwami Grupy Wyszehradzkiej. Rolnictwo państw należących do Grupy jest silnie zróż-
nicowane zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i produkcyjnym. Różniące się od siebie 
gospodarstwa zgłaszają odmienne zapotrzebowanie na pracę, w tym najemną. W analizo-
wanych państwach uwidocznia się wyraźna zależność między wielkością obszarową gospo-
darstw a zgłaszanym zapotrzebowaniem na pracę obcą. Im większe są gospodarstwa w po-
szczególnych państwach, tym wyższy jest udział pracy najemnej w ogólnych nakładach 
robocizny. W ślad za tą zależnością idzie znaczenie kosztów pracy dla finansów gospo-
darstw rolniczych oraz dla wynagradzania pracy najemnej. W Polsce, która ma najmniej-
sze obszarowo gospodarstwa rolnicze spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej, 
koszty wynagrodzeń (oraz ich udział w ogólnych kosztach funkcjonowania gospodarstw) 
są najniższe, tym samym najniższe są tu też wynagrodzenia, na jakie mogą liczyć pra-
cownicy najemni. Wysokie zaangażowanie pracy najemnej w gospodarstwach rolniczych 
Czech i Słowacji przekłada się na wysokie stawki wynagrodzeń (przekraczające wysokość 
średniej płacy krajowej). W mniejszych obszarowo gospodarstwach węgierskich stawki te 
są zbliżone do poziomu średniego krajowego wynagrodzenia, a w gospodarstwach pol-
skich nieco przekraczają minimalne wynagrodzenia w gospodarce. 

Słowa kluczowe: gospodarstwa rolnicze • Grupa Wyszehradzka • praca • koszty pracy • 
wynagrodzenia w rolnictwie 

Abstract. The work investigated the differences in the employment levels and costs 
of paid labour on agricultural farms taking part in the FADN, occurring between the 
Visegrad Group countries. Agriculture in the four countries forming the Group varies 
greatly in terms of both organisation and production. The differing farms have differ-
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ent demands for labour, including paid labour. In the countries being studied, there is 
a clear relationship between farm area and the demand for hired workforce. The larger 
the farms are in a country, the higher the contribution of paid labour to the overall la-
bour expenditure. This has an effect on the importance of labour costs to the finances 
of agricultural farms and the remuneration of paid labour. In Poland, where agricultural 
farms are smallest (in terms of area) among the Visegrad Group countries, the costs of 
remunerations (and their share in the overall costs of farming operations) are lowest, 
hence, the remunerations offered to hired farm workers are also lowest. The high levels of 
hired labour on agricultural farms in the Czech Republic and Slovakia translate into high 
rates of pay (exceeding the average national pay). On Hungarian farms, smaller in area, 
the rates are similar to the average national pay, whereas on Polish farms, they slightly 
exceed the minimum pay in the economy. 

Key words: agricultural farms • Visegrad Group • work • costs of labour • remunerations 
in agriculture 

Wstęp 

Jednym z głównych celów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (GW) było dąże-
nie do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Stosunek samej Unii do państw 
Grupy ewoluował w okresie przed- i okołoakcesyjnym, zapewniła ona jednak docelowo 
państwom obecnie już członkowskim narzędzia niezbędne do dostosowania swoich 
struktur (w tym gospodarek i poszczególnych ich składowych) do struktur UE (Gawron 
2011). Zmiany obejmowały też sektory rolne poszczególnych państw, stwarzając rolni-
kom i instytucjom możliwość korzystania z narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej, a nauce 
i innym zainteresowanym podmiotom dając dostęp do jednolitej – porównywalnej – 
sprawozdawczości FADN. 

Rolnictwo państw Grupy Wyszehradzkiej jest silnie zróżnicowane. Mimo wspólnego 
wieloletniego kandydowania do Unii Europejskiej, a obecnie już ponad dziesięciolet-
niego korzystania z narzędzi WPR, umożliwiających modernizację i zmiany struk-
tury agrarnej, sektory rolne poszczególnych państw wciąż jeszcze wykazują więcej 
różnic niż podobieństw zarówno pod względem organizacyjnym, jak i produkcyjnym. 
Szczególnie duże zróżnicowanie dotyczy przeciętnej wielkości gospodarstw, struktury 
agrarnej i struktury zatrudnienia (Braja 2009). 

Spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej najmniejsze obszarowo gospo-
darstwa rolnicze ma Polska. Mimo najwyższej w Grupie produktywności ziemi, rolnic-
two polskie charakteryzuje zdecydowanie najniższa produktywność pracy (Tarnowska 
2014). Jest to zależność stosunkowo łatwa do przewidzenia w przypadku małych 
obszarowo gospodarstw. Istotny element polskiego rolnictwa stanowi także przerost 
zatrudnienia w przypadku własnej siły roboczej i niewielki udział pracy najemnej 
w  ogólnych nakładach pracy w gospodarstwach rolniczych, co wpływa na strukturę 
kosztów gospodarstw (praca najemna ma zwykle niski udział w kosztach ogółem). 

Głównym celem pracy było określenie i ocena różnic pod względem zaangażowania 
najemnej siły roboczej w gospodarstwach rolniczych uczestniczących w FADN między 
państwami Grupy Wyszehradzkiej. Osiągnięcie tego celu wymagało realizacji celów 
szczegółowych, takich jak: 
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– określenie i porównanie nakładów pracy obcej w gospodarstwach rolniczych, 
– określenie i porównanie kosztów 1 godziny pracy najemnej oraz zmian tej wartości 

w poszczególnych latach, 
– określenie i porównanie potencjalnych wynagrodzeń pracy najemnej. 

Materiał i metody 

Podstawowe dane liczbowe dla gospodarstw rolniczych w Polsce i krajach Unii 
Europejskiej pozyskano ze strony internetowej Komisji Europejskiej, a pochodzą one 
z Europejskiego Systemu Zbierania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – 
FADN (Farm Accountancy Data Network). Informacje na temat minimalnych i śred-
nich wynagrodzeń w państwach UE w latach badań pozyskano z publikowanego przez 
Eurostat rocznika statystycznego państw Unii Europejskiej (Europe in figures. Eurostat 
yearbook 2012). 

Dane dotyczą lat 2004–2009 i są wartościami średnimi dla poszczególnych grup 
objętych badaniem. Wartości pieniężne wyrażono w EUR, co czyni analizę spójną 
i czytelną. 

Wybrane informacje w analizie opisowej przedstawiono w odniesieniu do typów 
produkcyjnych gospodarstw rolniczych. Metodyka FADN wyodrębnia 8 typów: uprawy 
polowe (1), uprawy ogrodnicze (2), winnice (3), uprawy trwałe (4), krowy mleczne (5), 
zwierzęta żywione w systemie wypasowym (6), zwierzęta ziarnożerne (7), mieszane 
(8). Podane tutaj cyfrowe oznaczenia typów produkcyjnych obowiązują dopiero od 
2010 r. (nazewnictwo typów się nie zmieniło). W latach 2004–2009 używano systemu 
literowego, ale w sprawozdawczości FADN dostępnej na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej nowy, cyfrowy system oznaczania zastosowano już także dla tych lat 
(Goraj i in. 2010, 2011). 

Potencjalne wynagrodzenie przypadające na pełny etat zewnętrznej siły roboczej 
określono na podstawie liczby godzin pracy najemnej wykazywanej przez gospodar-
stwa oraz kosztów tej pracy. Przyjęto za metodyką FADN, że osoba pełnozatrudniona 
przepracowała rocznie 2200 rbh1 (Goraj i in. 2010). Sprawozdawczość FADN nie 
informuje o faktycznej wysokości wynagrodzeń pracowników najemnych, a jedynie 
o łącznej wysokości kosztów pracy, w których wynagrodzenia są jedynie jedną za 
składowych. 

Wyniki

Rolnictwo państw Grupy Wyszehradzkiej jest znacząco zróżnicowane pod względem 
organizacji, zasobów czynników produkcji, a także rodzaju i wielkości produkcji. 
Zróżnicowanie wyraźnie widać już w przypadku podstawowego w rolnictwie czyn-

1 Taka wartość, według metodyki FADN, obowiązywała w latach, których dotyczy analiza (2004– 
–2009). Od 2010 r. przyjmuje się, że roczny wymiar pracy osoby pełnozatrudnionej w rolnic-
twie wynosi 2120 rbh. 
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nika produkcji – ziemi. Najmniejsze obszarowo gospodarstwa znajdują się w Polsce, 
a największe (ponad 30 razy większe niż w naszym kraju) – na Słowacji. W ślad za 
zróżnicowaniem czynnika ziemi postępuje także zróżnicowanie zasobów majątko-
wych i czynnika pracy. Zaangażowanie pracy w gospodarstwach rolniczych Polski jest 
zdecydowanie najniższe spośród wszystkich analizowanych państw, co wynika głów-
nie z małej powierzchni gospodarstw. Przeciętnie w gospodarstwach przepracowuje 
się nieco ponad 3800 h rocznie, a średnio na gospodarstwo przypada ok. 1,7 AWU2 siły 
roboczej (tab. 1). Nieco wyższym wskaźnikiem zaangażowania siły roboczej cechują 
się węgierskie gospodarstwa rolnicze (ok. 1,8–1,9 AWU na gospodarstwo), przy śred-
niej ich powierzchni przekraczającej 50 ha użytków rolnych. Zdecydowanie większe 
nakłady pracy występują w gospodarstwach rolniczych Czech (6,7–8,5 AWU) i Słowacji 
(ok. 13–17 AWU). W badanych państwach, poza Polską, uwidocznia się wyraźny spadek 
zaangażowania pracy, w tym najemnej siły roboczej, w gospodarstwach rolniczych. 
We wszystkich państwach w latach analizy dostrzegalny jest także spadek nakładów 
czasu pracy na 1 ha użytków rolnych. Może to wynikać z większego zaangażowania 
kapitału (w tym nowoczesnych technologii) w gospodarstwach rolniczych. 

Zaangażowanie zewnętrznej siły roboczej w gospodarstwie rolniczym zależy od 
wielu czynników, z których najważniejsze to wielkość gospodarstwa, poziom mecha-
nizacji i typ produkcyjny. W przypadku wszystkich czynników mogą istnieć znaczne 
różnice wewnątrz poszczególnych państw oraz między nimi. Szczególnie silne zróż-
nicowanie dotyczy obszaru gospodarstw. Najmniejsze obszarowo gospodarstwa znaj-
dują się w Polsce. Średnia powierzchnia gospodarstw w badanych latach wykazywała 
wprawdzie tendencję wzrostową, ale wynosiła tylko od 15,1 ha (2004 r.) do 18,3 ha 
(2009 r.). Podmioty występujące w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej były 
dużo większe: ponad 50 ha miały gospodarstwa węgierskie, ponad 200 ha – czeskie, 
a zdecydowanie najwięcej, bo ponad 500 ha – gospodarstwa słowackie. 

Gospodarstwa rolnicze omawianych państw różnią się też silnie pod względem 
udziału zewnętrznej siły roboczej w ogólnych nakładach pracy. W okresie badań 
najwyższym udziałem, przekraczającym 90% nakładów robocizny, odznaczały się 
gospodarstwa Słowacji (ryc. 1). Niższy o ok. 10 p.p. udział pracy najemnej w pracy 
ogółem występował w Czechach, zaś o dalsze ok. 20 p.p. niższy – na Węgrzech. 
Zdecydowanie najniższy udział pracy najemnej, nieprzekraczający 15% ogółu nakła-
dów robocizny, był w polskich gospodarstwach. 

W gospodarstwach poszczególnych państw widoczna jest odwrotna zależność 
między wielkością powierzchni gospodarstwa (i rosnącym wraz z nią całkowitym 
zaangażowaniem pracy) a nakładem pracy przypadającym na jednostkę powierzchni. 
Najniższe nakłady pracy na 1 ha użytkowanej rolniczo ziemi występowały w słowac-
kich gospodarstwach rolniczych, największych spośród badanych podmiotów. 
Nieznacznie wyższe nakłady pracy na 1 ha UR odnotowano w Czechach, a następ-
nie na Węgrzech. Przeciętnie 3-krotnie wyższą niż w pozostałych państwach GW 
liczbę godzin pracy na 1 ha deklarowały polskie gospodarstwa rolnicze. Wspomniana 
zależność występuje w gospodarstwach reprezentujących wszystkie „roślinne” typy 
produkcyjne i w gospodarstwach mieszanych. Większość polskich gospodarstw anga-

2 AWU – Annual Work Unit (ekwiwalent rocznej pracy jednej osoby pełnozatrudnionej). 
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Tabela 1. Nakłady pracy ogółem oraz nakłady pracy najemnej w gospodarstwach rolniczych 
państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004–2009 (średnio na gospodarstwo) 

Table 1. Total labour input and paid labour input on agricultural farms of the Visegrad 
Group countries in the years 2004–2009 (average per farm) 

Państwo
Country

Rok
Year

Praca ogółem
Total labour

Praca najemna
Paid labour

Dynamika 
nakładów pracy najemnej 

Dynamics 
of paid labour input

h AWU h AWU

%
rok 

poprzedni = 100
previous 

year = 100

rok 2004 = 100 
year 2004 = 100

Czechy
Czech 
Republic

2004 19 492 8,860 16 459 7,481 – –
2005 17 683 8,038 14 798 6,726 89,9 89,9
2006 17 193 7,815 14 208 6,458 96,0 86,3
2007 16 943 7,701 13 953 6,342 98,2 84,8
2008 15 084 6,857 12 145 5,521 87,1 73,8
2009 14 812 6,733 11 842 5,383 97,5 72,0

Polska
Poland

2004 3 864 1,756 498 0,226 – –
2005 3 876 1,762 515 0,234 103,5 103,5
2006 3 864 1,756 556 0,253 108,1 111,9
2007 3 831 1,741 530 0,241 95,3 106,6
2008 3 863 1,756 543 0,247 102,5 109,3
2009 3 849 1,750 514 0,234 94,7 103,5

Słowacja
Slovakia

2004 37 646 17,112 34 664 15,757 – –
2005 34 716 15,780 32 152 14,615 92,8 92,8
2006 30 636 13,925 27 782 12,628 86,4 80,1
2007 31 518 14,326 29 164 13,256 105,0 84,1
2008 31 342 14,246 28 955 13,161 99,3 83,5
2009 28 540 12,973 26 197 11,908 90,5 75,6

Węgry
Hungary

2004 4 163 1,892 2 686 1,221 – –
2005 4 202 1,910 2 607 1,185 97,1 97,1
2006 4 191 1,905 2 523 1,147 96,8 93,9
2007 4 113 1,870 2 628 1,194 104,1 97,8
2008 4 381 1,992 2 728 1,240 103,9 101,6
2009 3 896 1,771 2 284 1,038 83,7 85,0

AWU – Annual Work Unit (ekwiwalent rocznej pracy jednej osoby pełnozatrudnionej) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ study based on the FADN data 
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żuje w pracę własną siłę roboczą. Nakłady pracy obcej w przeliczeniu na 1 ha wynoszą 
w Polsce średnio ok. 30 h rocznie. Jedyną grupą gospodarstw, w których na jednostkę 
powierzchni przypada u nas więcej godzin pracy obcej niż w pozostałych krajach GW, 
są gospodarstwa ogrodnicze. Wysokość nakładów na jednostkę powierzchni wskazuje, 
że gospodarstwa rolnicze w Polsce są zdecydowanie słabiej wyposażone technicznie 
niż podmioty w innych badanych państwach. 

Ryc. 1. Udział (%) zewnętrznej siły roboczej w ogólnych nakładach pracy w gospodarstwach 
państw Grupy Wyszehradzkiej w 2009 r. (typy gospodarstw wg FADN: 1 – uprawy 
polowe, 2 – uprawy ogrodnicze, 3 – winnice, 4 – uprawy trwałe, 5 – krowy mleczne, 
6 – zwierzęta żywione w systemie wypasowym, 7 – zwierzęta ziarnożerne, 8 – mie-
szane) 

Fig. 1. Contribution (%) of hired workforce to the overall work expenditure of agricultu-
ral farms in the Visegrad Group countries (farm types according to FADN: 1 – field 
crops, 2 – horticulture, 3 – vine, 4 – other permanent crops, 5 – milk, 6 – other gra-
zing livestock, 7 – granivores, 8 – mixed) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ study based on the FADN data 

Poziom rozwoju rolnictwa w poszczególnych krajach oraz popyt na najemną siłę 
roboczą wpływa na ponoszone przez gospodarstwa koszty wynagrodzeń i na wysokość 
dochodów pracowników najemnych. Najniższe stawki wynagrodzeń pracy najemnej 
w ciągu całego okresu analizy utrzymywały się w Polsce, najwyższe zaś w Czechach. 
Różnice stawek godzinowych między polskimi a czeskimi gospodarstwami były ok. 
dwukrotne (tab. 2). 

Stawka godzinowa determinuje wysokość ogólnego wynagrodzenia, stąd naj wyższe 
wynagrodzenia miesięczne uzyskiwali pracownicy najemni w czeskich gospodarstwach 
rolniczych, a najniższe w polskich (tab. 3). W Polsce i na Węgrzech wysokość miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w gospodarstwach rolniczych plasowała się pomiędzy 
najniższym a średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W gospodarstwach 
słowackich w 2009 r. oraz w czeskich w całym okresie analizy zarobki najemnej siły 
roboczej przekraczały średnie krajowe wynagrodzenia. Wzrost stawki godzinowej za 
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pracę najemną w polskich gospodarstwach rolniczych sprawia, że dystans dzielący 
zarobki w tych gospodarstwach od średniej krajowej stale się zmniejsza. O ile w 2004 r. 
średnia krajowa była ponad dwukrotnie wyższa od wynagrodzenia w rolnictwie, 
o tyle w 2009 r. była od niego wyższa o 63%. Na Węgrzech panuje odwrotna sytuacja 
– corocznie pogłębia się dystans dzielący zarobki w rolnictwie od średniej krajowej. 
Analizując wynagrodzenia, nie sposób nie zauważyć wpływu kryzysu na ich wyso-
kość. W badanych państwach, poza Słowacją, w 2009 r. zmniejszyły się w stosunku 
do poprzedniego roku zarówno stawki godzinowe, jak i ogólne kwoty wynagrodzeń. 
Analiza wynagrodzeń w zależności od typu produkcyjnego pokazała, że w polskich 
i węgierskich gospodarstwach najwyższe stawki wynagrodzeń występowały w gospo-
darstwach mieszanych (typ 8), zaś w gospodarstwach czeskich i słowackich istniało 
w tym zakresie znaczne zróżnicowanie między analizowanymi typami i zmienność 
w  poszczególnych latach. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w Polsce w gospo-
darstwach z uprawami trwałymi (typ 4), a w Czechach i na Węgrzech – w gospodar-
stwach z uprawami trwałymi (typ 4) i winnicami (typ 3). W zasadzie można stwierdzić, 
że specyfika pracy w  tych gospodarstwach jest zbliżona, stąd też zbliżony jest tam 
poziom wynagrodzeń. W sprawozdawczości dotyczącej Słowacji nie wykazano gospo-
darstw z winnicami i z uprawami trwałymi, stąd najniższe okazały się wynagrodzenia 
w podmiotach reprezentujących typ 6 (zwierzęta żywione w systemie wypasowym). 

Tabela 2. Koszt 1 h pracy najemnej w gospodarstwach rolniczych państw Grupy Wysze-
hradzkiej w latach 2004–2009 (EUR) 

Table 2. Cost of 1 hour of paid labour on agricultural farms of the Visegrad Group 
countries in the years 2004–2009 (EUR) 

Państwo / Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Czechy / Czech Republic 3,34 3,86 4,09 4,44 5,23 5,00

Polska / Poland 1,22 1,53 1,72 2,05 2,79 2,34

Słowacja / Slovakia 1,74 2,77 3,14 3,92 4,22 4,84

Węgry / Hungary 2,98 3,02 2,88 3,46 3,67 3,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ study based on the FADN data 

Tabela 3. Potencjalne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarstwach rolniczych 
państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004–2009 (EUR) 

Table 3. Potential monthly gross salary on agricultural farms of the Visegrad Group 
countries in the years 2004–2009 (EUR) 

Państwo / Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Czechy / Czech Republic 612 708 750 813 960 917

Polska / Poland 224 280 316 377 511 429

Słowacja / Slovakia 319 509 576 718 774 887

Węgry / Hungary 546 554 529 634 673 631

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ study based on the FADN data 
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W świetle przedstawionych wyników należy się spodziewać, że w polskich warun-
kach zmiany struktury agrarnej będą wywoływały wzrost popytu na zewnętrzną siłę 
roboczą, a to z kolei będzie prowadziło do dalszego wzrostu wynagrodzeń i w efekcie 
do wzrostu udziału kosztów pracy w ogólnych kosztach funkcjonowania gospodarstw. 
W latach objętych analizą udział kosztów robocizny obcej w kosztach funkcjonowania 
gospodarstw był w Polsce najniższy spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej 
(tab. 4). Jednocześnie powoli zwiększał się udział kosztów pracy w ogólnych kosz-
tach funkcjonowania polskich gospodarstw. Wzrost ten wynikał przede wszystkim 
z rosnących kosztów związanych z wynagradzaniem pracy. Koszty pracy przypadające 
na jednostkę czasu wykazywały w naszym kraju dużą dynamikę – w okresie badań 
zwiększyły się prawie dwukrotnie. Pod względem wzrostu kosztów pracy polskie 
gospodarstwa uplasowały się na drugim miejscu wśród gospodarstw państw GW. 
Liderem w  tym zakresie były gospodarstwa słowackie, w których koszty 1 h pracy 
zwiększyły się w latach 2004–2009 o ponad 278%. Najniższa dynamika charaktery-
zowała gospodarstwa węgierskie – w omawianym okresie koszt 1 h pracy najemnej 
wrósł tam jedynie o 15%. 

Tabela 4. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem gospodarstw rolniczych państw 
Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004–2009 (%) 

Table 4. Share of paid labour costs in total costs on agricultural farms of the Visegrad 
Group countries in the years 2004–2009 (%) 

Państwo / Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Czechy / Czech Republic 19,4 19,8 19,3 19,0 18,3 18,3

Polska / Poland 3,8 4,5 5,3 5,2 6,0 6,0

Słowacja / Slovakia 14,5 19,5 16,6 17,9 17,9 18,2

Węgry / Hungary 13,1 13,7 13,0 12,9 12,5 12,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN 
Source: Authors’ study based on the FADN data 

Dodatnią dynamikę w badanym okresie wykazywały zarówno koszty związane 
z opłatą przeciętną 1 h pracy, jak i koszty ogólne wynagrodzeń. W Czechach, Słowacji 
i na Węgrzech zdecydowanie wyższą dynamiką cechowały się stawki wynagrodzeń 
(opłaty za 1 h pracy) niż ogólne koszty wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę malejące 
zaangażowanie najemnej siły roboczej w gospodarstwach rolnych tych państw, można 
stwierdzić, że za wzrost kosztów pracy odpowiadają głównie rosnące stawki wynagro-
dzeń. W polskich gospodarstwach sytuacja była odwrotna: wyższą dynamiką charak-
teryzowały się ogólne koszty pracy niż stawka godzinowa. A zatem, w Polsce wzrost 
kosztów pracy w gospodarstwach wiązał się ze wzrostem stawki godzinowej słabiej niż 
w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej. 
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Podsumowanie 

Państwa Grupy Wyszehradzkiej przez wiele lat łączyło wspólne kandydowanie do 
Unii Europejskiej. Mimo oczywistych podobieństw najnowszej historii tych państw 
i stanu ich gospodarki po zmianach ustrojowych, istniały między nimi znaczne różnice 
(zwłaszcza organizacyjne) w obszarze rolnictwa i samych gospodarstw rolniczych. 
Zdecydowanie najmniejsze obszarowo są gospodarstwa rolnicze w Polsce. Wielkość 
obszarowa gospodarstw w połączeniu ze specyfiką prowadzonej produkcji wpływa na 
zapotrzebowanie tych podmiotów na robociznę, stąd w polskich gospodarstwach rolni-
czych popyt na pracę, w tym zewnętrzną, jest wyraźnie najniższy spośród gospodarstw 
wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. W poszczególnych państwach widoczna 
jest wyraźna zależność między wielkością obszarową podmiotów a poziomem zaan-
gażowania najemnej siły roboczej w procesy produkcyjne. Im większe gospodarstwa, 
tym większe nakłady robocizny i wyższe zaangażowanie najemnej siły roboczej. 
Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie kilku spostrzeżeń i wniosków 
w odniesieniu do polskich gospodarstw rolniczych. 
1. Zapotrzebowanie na pracę najemną w gospodarstwach rolniczych zależy w głównej 

mierze od powierzchni gospodarstw i rodzaju prowadzonej produkcji. Należy ocze-
kiwać, że w Polsce wzrost wielkości gospodarstw stanie się główną determinantą 
rosnącego zapotrzebowania na robociznę obcą i przyczyni się do wzrostu poziomu 
jej zaangażowania w gospodarstwach. Będzie to miało wpływ na wzrost udziału 
kosztów wynagrodzeń pracy najemnej w ogólnych kosztach funkcjonowania go-
spodarstw. 

2. W latach 2004–2009 w gospodarstwach rolniczych wszystkich państw Grupy 
Wyszehradzkiej zmniejszały się nakłady pracy na jednostkę powierzchni. Główną 
przyczyną tego faktu był wzrost zaangażowania technologii w procesy produkcyj-
ne. Można zatem sądzić, że rosnące zaangażowanie pracy najemnej w polskim rol-
nictwie, wynikające ze zmian agrarnych, będzie powolnym procesem. 

3. W Polsce wynagrodzenia najemnej siły roboczej w gospodarstwach rolniczych 
były zdecydowanie najniższe spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. 
Wynagrodzenia te charakteryzowała jednak najwyższa wśród tych państw dynami-
ka wzrostu. Stwarza to szansę, że w przyszłości praca w gospodarstwie rolniczym 
stanie się atrakcyjna finansowo, co pozwoli na świadomy wybór tej formy zatrud-
nienia przez pracowników, a w skali makroekonomicznej – na postrzeganie gospo-
darstw rolniczych jako elementu krajowego rynku pracy, jak to się dzieje w pozo-
stałych państwach Grupy (szczególnie w Czechach i na Słowacji). 
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Alternatywne kierunki użytkowania owiec szansą 
na przetrwanie drobnych gospodarstw na terenach gór 
i pogórza 

Alternative use types of sheep as a chance of survival 
for small farms in mountain and foothill areas 

Edyta Molik, Michał Błasiak 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Streszczenie. W polskich warunkach owce wykorzystuje się do kształtowania i utrzymy-
wania środowiska naturalnego, zwłaszcza na terenach górskich. Niska opłacalność pro-
dukcji rolniczej prowadzi do tworzenia odłogów, których udział w skali kraju sięga 10% 
ogólnej powierzchni gruntów ornych. Sposobem zagospodarowania tych nieużytków zie-
lonych może być wypas owiec. Chów zwierząt na terenach wyłączonych z intensywnego 
użytkowania jest postrzegany jako działalność proekologiczna, gdyż wypas chroni użytki 
zielone przed degradacją. W wielu krajach europejskich pielęgnację zieleni przy pomo-
cy owiec uznaje się za działalność usługową zgodną z naturą. Ponadto coraz większego 
znaczenia nabiera kolejna pozaprodukcyjna funkcja owiec, tj. spasanie nimi polan pełnią-
cych rolę krajobrazową i rekreacyjną. Wzrost zainteresowania produktami pochodzącymi 
z terenów ekologicznych stwarza możliwości promocji serów owczych i mięsa jagnięcego. 
Wykorzystanie walorów ekologicznych i prozdrowotnych produktów pozyskiwanych od 
owiec może stanowić szansę dla rozwoju polskiego owczarstwa. 

Słowa kluczowe: wypas • owce • ekologia • agroturystyka • krajobraz • środowisko 

Abstract. In the Polish conditions, sheep are used to shape and maintain the natural en-
vironment, especially in mountainous regions. A low profitability of agricultural produc-
tion leads to the formation of fallows, whose share reaches currently 10% of the whole 
area of arable land in the country. One of the ways of utilising this uncultivated green 
land may be putting it to sheep grazing purposes. Animal husbandry in the areas with-
drawn from intensive agricultural use is seen as an eco-friendly activity, since grazing 
protects grassland from degradation. In many European countries, employing sheep to 
tend the greenery is treated as a service, moreover, such an activity is considered as one 
performed in peace with nature. Other non-production function of sheep, i.e. the grazing 
of forest clearings with a high landscape and recreational value, grows in importance 
as well. The increasing interest in products from organic farms provides an opportu-
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nity to promote sheep cheeses and lamb meat. Taking advantage of the ecological and 
health-promoting values of sheep-derived products can offer a chance of developing the 
sheep farming sector in Poland. 

Key words: sheep • grazing • ecology • agriturism • landscape • environment 

Wstęp 

Postęp cywilizacyjny powoduje wzrost masowej produkcji zwierzęcej oraz intensyfi-
kację hodowli. W konsekwencji wymierają słabsze gatunki roślin i zwierząt, a środo-
wisko naturalne jest stale niszczone, co stwarza zagrożenie dla przyszłych pokoleń. 
Z tych powodów ważne jest, aby dążyć do zapewnienia jak najbardziej ekonomicznych 
i ekologicznych sposobów hodowli zwierząt, w tym owiec, przez poszukiwanie alter-
natywnych sposobów ich użytkowania. Prezentowana praca ma na celu wskazanie 
możliwości użytkowania owiec zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. 

Problem zanieczyszczania środowiska na skutek intensywnej produkcji zwierzę-
cej jest jednym z czynników powodujących konieczność zwiększenia efektywności 
hodowli owiec w Polsce poprzez wdrożenie niskonakładowych metod produkcji. Dzięki 
propagowaniu i wprowadzaniu w życie owczarstwa ekologicznego można obniżyć 
koszty związane z hodowlą (Musiał i in. 2006). Ponieważ hodowla ekologiczna wiąże 
się z efektywnym wykorzystaniem trwałych użytków zielonych, możliwość zmniejsze-
nia kosztów produkcji dotyczy zwłaszcza kosztów pasz (Musiał i in. 2004). Dynamiczny 
rozwój przemysłu i technologii produkcji zwierzęcej jest związany szczególnie ze 
wzrostem koncentracji pogłowia. Stwarza to wiele problemów na różnych płaszczy-
znach, w tym przede wszystkim trudności w utylizowaniu znacznych ilości odchodów 
zwierzęcych i innych odpadów organicznych oraz zatruwanie powietrza szkodliwymi 
gazami, jak amoniak, siarkowodór i metan. Zwierzęta utrzymywane w niekomforto-
wych dla nich warunkach są, z powodu stłoczenia, narażone na ciągły stres i urazy, 
a  przez to są słabsze i bardziej podatne na choroby. W takiej sytuacji największym 
zagrożeniem i problemem dla hodowcy mogą stać się masowe zachorowania na 
choroby zakaźne, pociągające za sobą konieczność zastosowania leczenia farmako-
logicznego. Spowoduje to wzrost kosztów produkcji, a także może mieć negatywny 
wpływ na jakość pozyskiwanych produktów. 

Obecnie w krajach Unii Europejskiej hodowla owiec metodami intensywnymi nie 
jest opłacalna, jeśli nie posiada się naprawdę dużych stad i już gotowej infrastruktury. 
Nowe inwestycje tego typu są nieopłacalne nawet mimo wsparcia ze strony Wspólnej 
Polityki Rolnej. Jedyne inwestycje, które mają sens ekonomiczny, można określić 
mianem ekologicznych, gdyż skupiają się na produkcji mleka, wełny i mięsa w oparciu 
o wykorzystanie pasz z możliwie niewielkim udziałem pasz przetworzonych oraz jak 
najdłuższe przebywanie zwierząt na naturalnych dla nich pastwiskach. Wprawdzie taka 
produkcja zwierzęca, w porównaniu z intensywną, jest mniej opłacalna, lecz ubytek 
ten rekompensują większe dotacje do produkcji oraz zwiększony popyt na wytwarzane 
produkty, czyli wyższe ich ceny (Caballero i in. 2003, 2007, Paraponiak 2007). 
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Owce w gospodarstwie ekologicznym 

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna być zróżnicowana, 
uwzględniająca wzajemne zależności między glebą i roślinami, roślinami i zwierzę-
tami oraz zwierzętami i glebą, oparta na przyjaznych środowisku praktykach gospo-
darowania, co pomaga zachować wysoki stopień różnorodności biologicznej. Istotne 
jest wykorzystywanie naturalnych procesów oraz zapewnianie dobrostanu zwierząt. 
Gospodarstwo powinno mieć lokalizację pozwalającą na ograniczenie bezpośredniego 
wpływu szkodliwych czynników otoczenia, a więc znajdować się w wolnym od zanie-
czyszczeń regionie (Mackenzie i in. 2009). 

Jedną z ważniejszych decyzji przy rozpoczynaniu działalności ekologicznej jest 
wybór odpowiedniej rasy owiec, ponieważ od tego w znacznej mierze zależeć będzie 
sposób funkcjonowania gospodarstwa. Należy brać pod uwagę zdolność owiec do 
adaptacji w miejscowych warunkach środowiskowych, ich witalność i odporność na 
choroby (Paraponiak i Pietruczuk 2011). Istotne jest też dobre przystosowanie wybra-
nej rasy do hodowli ekstensywnej – ekologicznej, gdzie produkcyjność pastwisk jest 
niższa o ok. 20% w stosunku do pozostałych gospodarstw. Składa się na to zdolność do 
efektywnego wykorzystania pastwiska, odporność na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne i brak podatności na choroby związane ze stadnym wypasem, takie jak kulawka 
czy zarobaczenie. Najbardziej odpowiednie będą owce o wełnie mieszanej (polska owca 
górska, wrzosówka czy świniarka), grubej, która ograniczy utratę ciepła w chłodne dni 
i ochroni przed deszczem (Paraponiak 2006). 

Zasadniczym wyznacznikiem stopnia intensywności produkcji w gospodar-
stwie ekologicznym jest areał posiadanych gruntów. Wynika to z postanowień tzw. 
Dyrektywy Azotanowej UE i wprowadzonych przez nią normatywów. Zgodnie z przepi-
sami, w ciągu roku do gleby bez ryzyka zagrożenia dla środowiska można wprowadzić 
170 kg azotu/ha, a na 1 hektar ziemi przypadać może maksymalnie 13,3 szt. owiec 
(Dyrektywa Rady 91/676/EWG, Paraponiak 2007, Paraponiak i Pietruczuk 2011). 

W ekologicznym gospodarstwie owce w okresie wegetacji runi cały czas spędzają 
na pastwiskach, a w okresie zimowym przebywają w owczarni. Jest to system pastwi-
skowo-alkierzowy. Sposób żywienia owiec w każdym gospodarstwie ekologicznym jest 
uwarunkowany posiadanym areałem, a więc stosowane pasze muszą być ekologiczne 
i powinny być wytwarzane przez to gospodarstwo. Samowystarczalność pod wzglę-
dem bazy paszowej stanowi czynnik decydujący o autonomii takiego gospodarstwa. 
Podstawowym pokarmem owiec w ekologicznym gospodarstwie powinna być zielonka 
pastwiskowa jako najbardziej naturalna dla przeżuwaczy pasza. Ponadto już sam 
pobyt na pastwisku jest dla owiec niezwykle korzystny i stwarza idealne warunki do 
osiągnięcia przez nie dobrostanu. Równie ważne w żywieniu owiec są pasze objęto-
ściowe, takie jak siano, sianokiszonka, kiszonka i rośliny okopowe, które powinny 
w ich diecie stanowić minimum 60% suchej masy w ciągu roku. Zboża oraz mieszanki 
treściwe pochodzące z gospodarstwa lub z produkcji ekologicznej innych gospodarstw 
to niezbędny element żywienia owiec, a ich ilość nie powinna przekraczać 40% suchej 
masy wszystkich skarmianych pasz. W ekologicznym sposobie żywienia zwierząt nie 
ma miejsca na antybiotyki, syntetyczne witaminy czy stymulatory wzrostu. Jak wyka-
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zały badania, w żwaczach owiec żywionych paszami z udziałem ziół, bez sztucznych 
dodatków, hormonów i antybiotyków, powstają najbardziej wartościowe kwasy tłusz-
czowe. Źródłem tych kwasów są bakterie symbiotyczne występujące w żwaczu. Bakterie 
te pomagają trawić celulozę, jednocześnie syntezując kwasy tłuszczowe, a w szcze-
gólności skoniugowany kwas linolowy (CLA), o właściwościach antyoksydacyjnych. 
Ze wszystkich izomerów sprzężonego dienu kwasu linolowego największą aktywność 
biologiczną wykazują izomery cis-9, trans-11 oraz trans-10, cis-12. Stwierdzono, że 
izomer cis-9, trans-11 zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo hamuje prolifera-
cję komórek nowotworowych. Głównym źródłem CLA w diecie człowieka jest tłuszcz 
mlekowy, tj. mleko i przetwory mleczne, oraz mięso przeżuwaczy (Molik i in. 2007a, 
Żebrowska i in. 2009). 

Do ważnych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego 
należy sposób leczenia owiec. W przypadku zachorowania zwierząt, jak również profi-
laktycznie, w pierwszej kolejności należy stosować leki pochodzenia naturalnego. 
Wyjątkiem są sytuacje, gdy występuje zagrożenie śmierci zwierzęcia lub szybkiego 
rozwoju choroby i jej rozprzestrzenienia się na inne osobniki (Paraponiak 2007). 

Naturalne środki lecznicze obejmują preparaty ziołowe, homeopatyczne oraz 
probiotyczne. Można je bezpiecznie stosować, ponieważ nie wywołują u zwierząt 
skutków ubocznych ani nie wymagają zastosowania okresu karencji na pozyskiwaną 
żywność. Probiotyki – mikroorganizmy naturalnie bytujące w żywym organizmie – 
pełnią szczególnie pozytywną rolę: wspomagają układ trawienny i odpornościowy 
oraz ograniczają występowanie w nich zaburzeń. Używanie naturalnych preparatów 
leczniczych przynosi oczekiwane skutki w procesie długotrwałym, tzn. do uzyskania 
oczekiwanych efektów przeważnie upływa dłuższy okres. Jeśli życie owcy jest zagro-
żone, producent musi więc zastosować procedury klasycznego leczenia konwencjonal-
nego i skorzystać ze wszystkich środków zalecanych przez lekarza weterynarii (Clare 
i Swaisgood 2000, Paraponiak 2007). 

Ekologiczny chów owiec wcale nie musi wiązać się z niską, w odniesieniu do chowu 
klasycznego, efektywnością produkcji. Dzięki dbałości o wysoką jakość środowiska 
bytowania tych zwierząt oraz ich dobrostan można bowiem spodziewać się pozyski-
wania surowców o znacznie lepszej jakości, co bezpośrednio wpłynie na ich wartość 
rynkową (Paraponiak i in. 2011). 

Rola owiec w agroturystyce górskiej 

Specyfika wypasu owiec sprawia, że pozostał on jedną z nielicznych dziedzin dzia-
łalności ludzkiej, które z biegiem lat, mimo zachodzących zmian i rozwoju techniki 
na całym świecie, praktycznie się nie zmieniły. Wypas owiec przez wieki kształtował 
bioróżnorodność oraz pejzaż terenów górskich. Zaniechanie tej czynności skutkowa-
łoby zalesieniem pastwisk oraz dużą zmiennością gatunkową roślin występujących na 
tych obszarach. Istnieje bowiem wiele gatunków, które zawdzięczają swoje istnienie 
właśnie zwierzętom trawożernym (Molik i in. 2005). Oprócz podkreślenia wyjątkowej 
wartości produktów pochodzenia owczego, trzeba zwrócić uwagę na rolę chowu owiec 
w kontekście typowo turystycznym. Utrzymywanie tych z natury łagodnych i niewy-
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magających pod względem żywieniowym zwierząt to idealne rozwiązanie zarówno dla 
turysty, jak i gospodarza. Zaletę utrzymywania owiec w gospodarstwie agroturystycz-
nym stanowi, po pierwsze, możliwość oferowania własnych wyrobów owczarskich, 
a po drugie – wykorzystywania owiec do utrzymania w dobrej kulturze terenów zielo-
nych. Warto zauważyć, że wypas owiec ze względu na swe walory estetyczne należy 
do bardziej charakterystycznych i lepiej zapamiętywanych przez turystów widoków 
w polskich górach Tyran 2007). 

Obecnie agroturystyka to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu, 
która nie ma jednolitej definicji. W szerokim ujęciu jest formą wypoczynku poza 
miastem, odbywającego się na terenach wiejskich, leśnych lub o charakterze rolni-
czym. To także jedna z form przedsiębiorczości stanowiąca alternatywne wobec rolnic-
twa źródło dochodu mieszkańców wsi. Lansowana w Polsce od lat dziewięćdziesiątych 
XX w., zyskuje także coraz większe zainteresowanie w wielu krajach europejskich. 
Wzrost zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu wynika ze zwiększania 
się popularności turystyki zindywidualizowanej, a zmniejszania się atrakcyjności 
wypoczynku w tłocznych kurortach i udziału w masowych wycieczkach oferowanych 
przez biura podróży. Powodem jest także coraz większa troska o środowisko naturalne 
i dostrzeganie jego wartości. Wpływ na rosnące zainteresowanie wypoczynkiem na wsi 
ma również zmiana podejścia ludzi do kierunku rozwoju turystyki (turystyka alterna-
tywna, zrównoważona). Zmieniają się też potrzeby współczesnych turystów. 

Turystyka alternatywna to rodzaj turystyki preferujący ścisły związek turystów 
z miejscowymi społecznościami, wykorzystujący walory regionów w taki sposób, aby 
w największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze. W turystyce alternatyw-
nej, w przeciwieństwie do współczesnej turystyki masowej, preferuje się samodzielną 
organizację wypoczynku. Inną jej cechą jest zróżnicowanie i urozmaicenie oferty, aby 
sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym jakości usług. Turystyka alter-
natywna ma na celu bliższe poznanie kultury ożywionej lub nieożywionej, historii, 
gospodarki i sposobu życia mieszkańców odwiedzanego kraju lub regionu. Oferty tego 
rodzaju są przygotowywane przez małe, lokalne społeczności i na małą skalę, dzięki 
czemu są unikatowe. Takie formy turystyki coraz częściej wybierają turyści znudzeni 
standardowymi ofertami biur podróży i poszukujący nowych, oryginalnych i cieka-
wych ofert (Gaworecki 2003). 

W obecnych czasach coraz większa cześć społeczeństw krajów rozwiniętych 
odczuwa potrzebę wypoczynku na łonie natury, a tęsknota za ciszą i ukojeniem staje się 
głównym czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Od końca XX w. czło-
wiek coraz bardziej docenia wartość naturalnego, niezmienionego krajobrazu i coraz 
więcej uwagi poświęca ochronie zwierząt i środowiska naturalnego, dostrzegając, że 
zasoby przyrody znikają coraz szybciej i bezpowrotnie. Walka o ich zachowanie jest 
spowodowana troską o los przyszłych pokoleń, jak również poczuciem odpowiedzial-
ności za losy życia na Ziemi w ujęciu ogólnym. Wzrastająca świadomość ekologiczna 
ludzi skutkuje tym, że poszukując miejsca na wypoczynek, coraz częściej wybierają 
wieś, przy czym szczególnie doceniają gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne. 

Turystyka wiejska powinna być kojarzona z czynnym wypoczynkiem w kontakcie 
z przyrodą, ze zdrowym spędzaniem czasu w szczególnych warunkach, i w taki też 
sposób promowana. Agroturystyka umożliwia korzystanie z takich darów natury, jak 
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ziołolecznictwo, apiterapia oraz zdrowa dieta złożona z produktów pochodzących 
z  własnego gospodarstwa. Zauważa się coraz silniejszą tendencję do wypoczynku 
na wsi, a jednocześnie światowe trendy w turystyce stawiają przed nią coraz większe 
wyzwania. Wzrost poziomu dochodów, wymagań intelektualnych oraz troski o zdro-
wie, jak również starzenie się społeczeństwa są przyczyną wzrostu wymagań względem 
warunków zakwaterowania, atrakcyjności, komfortu i ceny wypoczynku. Jeżeli oferta 
gospodarstwa agroturystycznego będzie pod tym względem zrównoważona, to więcej 
osób z niej skorzysta. W krajach Unii Europejskiej wielu rolników od lat czerpie dodat-
kowe dochody z działalności agroturystycznej, a dzięki dopłatom są w znacznie lepszej 
sytuacji finansowej niż polscy rolnicy. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, są 
wspierane przez władze i organizacje rolnicze. Według  danych Światowej Organizacji 
Turystyki, aż 23% Europejczyków spędza wakacje na wsi, z czego 10–20% przypada 
na turystykę wiejską, natomiast według zachodnich ośrodków badawczych średnio 
25% wszystkich form wypoczynku stanowi wypoczynek na obszarach wiejskich. Wśród 
zwolenników agroturystyki przodują Niemcy – aż 43% ludności tego kraju szuka wypo-
czynku na wsi (również w weekendy) (Obermair 1998, Kuźnicka 2004). Oprócz źródła 
dodatkowego dochodu, dzięki turystyce wiejskiej pojawiają się nowe miejsca pracy. 
Dzieje się tak, ponieważ rośnie popyt na różne dobra i usługi, których konsumentami 
są turyści, np. na przewodnictwo, rzemiosło pamiątkarskie, wypożyczanie i naprawę 
sprzętu, usługi fotograficzne czy bankowe. Ponadto stymulowany jest rozwój infra-
struktury wiejskiej (sklepów, obiektów gastronomicznych) oraz transportu. 

Osoby decydujące się na wynajęcie wiejskich kwater oczekują tradycyjnego budow-
nictwa, prostoty, typowego dla okolicy stylu wnętrz oraz przedmiotów mających swoją 
historię, związanych z danym miejscem (np. staroci). Jednocześnie zarówno turyści 
zagraniczni, jak i polscy wymagają wysokiego standardu w zakresie higieny i urządzeń 
sanitarnych. Dla turystów ważny jest też wysoki poziom kultury i jakości obsługi oraz 
dobry kontakt z gospodarzem. 

Agroturystyka sprzyja utrzymywaniu zwierząt w gospodarstwie. Stanowią one 
źródło żywności dla przebywających w nim gości, jak również dodatkową atrakcję, 
zwłaszcza gdy są to zwierzęta, z którymi można bezpośrednio obcować. Są one szcze-
gólnie ważnym urozmaiceniem wczasów dla rodzin z dziećmi. W Europie i w Polsce 
powstaje coraz więcej specjalnych zagród edukacyjnych, często włączonych do gospo-
darstwa agroturystycznego, gdzie dorośli i dzieci mogą także dotykać zwierząt – tzw. 
petting zoo (z ang.; dosł. „zoo do głaskania”) (Gaworecki 2003). 

Każde gospodarstwo rolne, które w swoim zakresie prowadzi nie tylko chów 
zwierząt pod kątem wytwórstwa towarów, lecz także oferuje kontakt ze zwierzętami, 
może liczyć na wzrost zainteresowania zarówno ze strony rodzin z dziećmi, jak i poje-
dynczych turystów, niezależnie od ich wieku, pochodzenia czy wykonywanej pracy. 
Szczególnie osoby mieszkające i pracujące w miastach mogą odczuwać silną potrzebę 
kontaktu z naturą, a tym samym ze zwierzętami. 

W obecnych czasach stale zwiększa się popyt na produkty pochodzenia wiej-
skiego. Oprócz tego, że wypas owiec chroni nieużytkowaną przestrzeń przed degra-
dacją, dodatkowo pozwala na pozyskiwanie licznych produktów. Produkty pochodzące 
od zwierząt utrzymywanych w takich warunkach zaliczane są do zdrowej żywności 
i  uważane za produkt ekologiczny, dzięki czemu osiągają wyższe ceny. Prezentacja 
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ekologicznych walorów chowu owiec i prozdrowotnych zalet produktów od nich 
pochodzących jest ważna, aby przekonać większą liczbę ludzi do zdrowszego odżywia-
nia się, a producentów – do rozpoczęcia hodowli tych wspaniałych zwierząt. Należy 
w Polsce promować owczarstwo i popularyzować osiągnięcia naukowe potwierdzające 
walory i unikatowość produktów owczych, by dzięki kampanii promocyjnej nawiązać 
kontakt z konsumentami i skłonić ich do sięgnięcia po te produkty. 

Wykorzystanie owiec w pielęgnacji krajobrazu 

Poza głównym (produkcyjnym) wykorzystaniem owiec najbardziej powszechnym 
kierunkiem ich użytkowania jest wypas w celu pielęgnacji terenów zielonych – mówi 
się, że owce to prawdziwe „żywe kosiarki”. Nadają się do tego lepiej niż inne zwierzęta, 
mając zdolność do niskiego przygryzania porostu traw dzięki bardzo zwinnym wargom, 
którymi selektywnie wybierają rośliny podczas jedzenia. Właśnie z tego powodu owce 
coraz częściej wykorzystywane są do pielęgnacji krajobrazu poprzez wypas nieużyt-
ków i gruntów ugorowanych. Wypas owiec pozwala dbać o tereny o  niekorzystnym 
ukształtowaniu powierzchni oraz obszary, których pielęgnacja czy też zagospodarowa-
nie rolne, leśne lub inne nastręcza trudności. Są doskonałą alternatywą wszędzie tam, 
gdzie inne metody (np. wykaszanie) są bardzo kosztowne ze względu na konieczność 
wykonywania odpowiednich zabiegów, np. rekultywacji, melioracji czy zalesiania. 
Do takich terenów można zaliczyć parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, wydmy, 
a także budowle wodne i melioracyjne (Mroczkowski 2004). 

Coraz częściej owce wykorzystuje się także do pielęgnacji obiektów sportowych. 
W tej roli najlepiej sprawdzają się rodzime rasy owiec ze względu na ich przystosowa-
nie do lokalnych warunków. Dobrym miejscem do skutecznej ochrony zasobów gene-
tycznych ras i odmian owiec są zatem gospodarstwa agroturystyczne. Zwierzęta utrzy-
muje się tam zazwyczaj w niewielkich stadach, w systemie produkcji ekstensywnej. 
Ponadto można wykorzystać owce do pielęgnacji terenów, gdzie odbywają się koncerty 
plenerowe czy festiwale, obniżając w ten sposób znacznie koszty przedsięwzięcia. 

Wypas owiec prowadzi do wielu korzystnych zmian w glebie i runi, dlatego owce 
mogą być używane w celu zachowania, a nawet zwiększenia różnorodności florystycz-
nej zbiorowisk roślinnych na terenach wypasanych. Skład botaniczny runi pastwisko-
wej można poprawić przez koszarzenie, czyli nawożenie pastwisk górskich odchodami 
owiec. W miejscu, gdzie ruń jest mocno zdegradowana, stosuje się koszar o mniejszej 
powierzchni (tzw. koszar ciasny), natomiast tam, gdzie roślinność jest mniej znisz-
czona – koszar o większej powierzchni (luźniejszy). Taki wypas owiec w połączeniu 
z racjonalnym użytkowaniem pastwisk prowadzi do polepszenia składu botanicznego 
runi. Ponadto owce, depcząc glebę i przygryzając rośliny, stymulują lepsze ukorzenia-
nie się i krzewienie traw, a więc im więcej zielonej masy zjadają, tym szybciej następuje 
jej regeneracja. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zadbane, dobrze zagospodarowane 
pastwisko nie tylko zapewnia produkcję paszy, ale też ma dużą wartość ekologiczną 
i pełni ważną rolę w ochronie środowiska (m.in. stanowi siedlisko dla wielu gatunków 
ptaków chronionych). Trwałe użytki zielone mają znaczenie przyrodnicze, ochronne, 
hydrologiczne oraz ekonomiczne i krajobrazowe. Przykładem korzyści, jakie przy-
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nosi wypas owiec, jest zlikwidowanie w Czarnym Potoku plagi uporczywego chwastu 
– śmiałka darniowego (Deschampsia caepitosa), który pojawia się na zaniedbanych 
pastwiskach – dzięki zastosowaniu koszarzenia. Wypas owiec na tym obszarze spowo-
dował procentowy wzrost liczebności wartościowych gatunków, np. kupkówki pospoli-
tej (Dactylis glomerata), wiechliny łąkowej (Poa pratensis) i kostrzewy łąkowej (Festuca 
pratensis) (Szewczyk 2006). 

Nieracjonalne użytkowanie pastwisk jest przyczyną ograniczenia ich bioróżnorod-
ności i czynnikiem intensywnego wzrostu niepożądanych traw; nieraz jednocześnie 
pojawiają się też niechciane zakrzaczenia i zadrzewienia. Do niepożądanych gatun-
ków roślin należą głównie wysokie trawy, których nadmierny wzrost powoduje zanik 
roślinności niskiej, m.in. wielu wartościowych ziół, koniczyn, storczyków czy kroku-
sów. Wypas owiec pomaga temu zapobiec, o czym świadczy masowe pojawianie się 
wiosną krokusów na intensywnie spasanych polanach i łąkach (Bernacka i in. 2011). 

Owce można również wykorzystać do pielęgnacji odłogowanych gruntów. Taką 
próbę poprawy wartości przyrodniczej i rolniczej trwałych użytków zielonych podjęto 
na terenach wokół Zalewu Szczecińskiego, gdzie zaprzestanie użytkowania tych niegdyś 
wysoko produkcyjnych łąk kośnych i pastwisk spowodowało ich degradację. Działanie 
to miało na celu zwiększenie bioróżnorodności florystycznej łąk oraz stworzenie 
korzystniejszych warunków bytowania dla awifauny delty Odry (Lachowski i in. 2008). 

Owce mogą też służyć do ekologicznej pielęgnacji niektórych kultur leśnych (młod-
ników) poprzez oczyszczanie upraw leśnych z niepożądanych chwastów i konkuren-
cyjnej dla młodych sadzonek roślinności. Wypas owiec na obrzeżach lasów może się 
także przyczyniać do uniknięcia pożarów, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy zdarzają 
się najczęściej (Drożdż 2002). 

Udział owiec w kształtowaniu i pielęgnacji krajobrazu polega również na wspo-
maganiu przez nie stabilizacji gleby i zapobieganiu erozji, co jest szczególnie ważne 
dla młodych roślin. Kolejnego przykładu korzyści płynących z wypasu owiec dostarcza 
rezerwat „Kózki” nad Bugiem. W 2008 r., z inicjatywy Towarzystwa Przyrodniczego 
„Bocian”, na teren rezerwatu sprowadzono stado owiec rasy świniarka w celu zapo-
biegania wtórnej sukcesji lasu. Świniarki dobrze sprawdzają się jako naturalna pomoc 
w pielęgnacji krajobrazu na cennych przyrodniczo terenach, a przy tym zwiększają 
atrakcyjność turystyczną obszarów, na których są wypasane (Dyb 2014). Zwierzęta 
te mają cechy ras prymitywnych, późno dojrzewają, wykazują sezonowość rozrodu, 
charakteryzują się niską plennością, wysoką odpornością na choroby, małą wybred-
nością w żywieniu i bardzo dobrym wykorzystaniem paszy. Owce świniarki są mało 
opłacalne w hodowli konwencjonalnej z powodu niskiej mięsności (chociaż mięso jest 
dobre jakościowo i smaczne) i mają małe znaczenie w porównaniu do wydajniejszych 
ras, wskutek czego są zagrożone wyginięciem. Dlatego opłacalność hodowli rodzimych 
ras jest wspierana poprzez dopłaty w ramach programu rolno-środowiskowego oraz 
udział w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec, który ma na celu zacho-
wanie zagrożonych wyginięciem rodzimych ras, stanowiących cenny element różno-
rodności genetycznej owiec. Warto zatem mieć na uwadze zarówno ten cel, jak i wiele 
możliwości, jakie niesie ze sobą hodowla rodzimych ras (Kawęcka i Sikora 2009). 

Szczególnie ważną rolę pielęgnacyjną wypas owiec odgrywa wczesną wiosną, 
gdy gleba rozmarza, a topniejący śnieg rozmiękcza jej wierzchnią warstwę. Szybko 
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pojawiają się strumienie wody, które sprzyjają erozji gleby. Pasąc się, stado owiec, 
szczególnie na terenach pochyłych, wyrównuje i ugniata powierzchnię gleby oraz 
przygniata wyschnięte stare trawy, stymulując wzrost młodych roślin. Owce podczas 
wypasu pozostawiają odchody, które przyczyniają się do wzrostu darni gęstszej i lepiej 
ukorzenionej. Taka darń jest dzięki temu odporna na podmywanie, tym samym 
uszczelnia i chroni nasypy. Dodatni wpływ wypasu owiec na strukturę gleby wskazuje, 
że te zwierzęta mogą być szeroko wykorzystywane w umacnianiu polderów i obwało-
wań przeciwpowodziowych, jak również w pielęgnacji wydm i grobli utrzymujących 
wodę w sztucznych zbiornikach (np. stawach, kanałach itp.) lub chroniących przyle-
gły teren przed wylewami rzek. Przykładem takiego wykorzystania owiec było wpro-
wadzenie w 2004 r. do Czarnocina, na tereny nadzalewowe Pomorza Zachodniego, 
szorstkowłosych owiec długowełnistych z Rugii (Lachowski i in. 2008, Szewczuk i in. 
2009). Ponieważ jest to rasa odporna na ekstremalne warunki klimatyczno-pogodowe, 
a także na choroby (kulawka oraz robaczyce układu oddechowego i pokarmowego), 
dlatego dobrze sprawdza się w rejonie pasa nadmorskiego. Przyszłość tych owiec wiąże 
się z ich szerokim wykorzystaniem do pielęgnacji lokalnego krajobrazu rezerwatów 
Czarnocin i Łąki Koszewskie, wypasu na naturalnych słonych pastwiskach nadmor-
skich, nieużytkach i  gruntach ugorowych oraz pielęgnacji wydm, polderów i wałów 
przeciwpowodziowych. 

Wypas owiec na wałach przeciwpowodziowych prowadzi się w ramach działań 
przeciwpowodziowych w Polsce oraz wielu krajach europejskich. Główną zaletą owiec 
używanych do tego celu jest ich zdolność odstraszania różnego rodzaju gryzoni. 
Bytujące w sąsiedztwie szkodniki drążą korytarze i nory w umocnieniach ziemnych 
wałów przeciwpowodziowych, osłabiając ich konstrukcję. Rozszczelnione umocnienia 
tracą zdolność powstrzymywania wody. Owce wypasane w celu ochrony wału, np. owce 
pomorskie, swoim chodem wywołują hałas i drobne drgania. Zauważono, że zaburza-
nie w ten sposób spokoju gryzoni i innych niepożądanych mieszkańców wału skłania 
je do opuszczenia siedliska. 

Dodatkową zaletę wypasania owiec na wałach przeciwpowodziowych stanowi to, 
że może ono trwać przez cały sezon wegetacyjny. Owce są zwierzętami, które mają 
niewygórowane preferencje żywieniowe, więc utrzymanie ich nie sprawia problemów. 
Najlepiej sprawdzają się owce lokalnych ras, odporne na warunki środowiska, np. polska 
owca górska, wrzosówka czy świniarka. Wszystkie wymienione argumenty przekonują, 
że obecność owiec na wzmocnieniach przeciwpowodziowych to skuteczny, a przy tym 
prosty, tani i ekologiczny sposób na utrzymanie ich w dobrym stanie1.

Rola owiec może także polegać na spasaniu polan pełniących rolę krajobrazową 
i rekreacyjną. W krajach europejskich rośnie popularność takich usług, ponieważ mogą 
przynosić właścicielowi nawet 25% dochodu (Szewczuk i in. 2009). 

Ważnym aspektem hodowli owiec jest utrzymanie wypasu wspólnotowego, będą-
cego w Europie istotnym elementem ochrony krajobrazu. Mimo trwających od wielu 
lat przemian w gospodarce rolnej system organizacji wypasu wspólnotowego nie 
zmienił się znacząco. Wypas owiec może świadczyć o podtrzymaniu tradycji i zwycza-
jów regionów, czego dowodem jest pasterstwo w Karpatach. W skali europejskiej 

1 http://www.naukawpolsce.pap.pl – Ekologia (data dostępu 18.06. 2014) 
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pozwala ono na zachowanie odrębności i tożsamości regionalnej. W Bieszczadach 
i Beskidzie Niskim, na terenie 9 gmin, jest prowadzony wypas kulturowo-komercyjny 
(Molik i in. 2006). Owce, bydło i konie wyprowadza się na pastwiska od początku 
maja do połowy października na tzw. wypas mieszany. Z racji niewielkiej odległości 
terenów wypasowych od gospodarstw zwierzęta mogą same do nich wracać, bacowie 
nie muszą martwić się o ich transport i ponosić związanych z nim kosztów. Inaczej 
wygląda sytuacja baców, którzy na wypas w rejon Bieszczad przywożą owce z Podhala. 
Bacowie w Bieszczadach, podobnie jak w rejonie Tatr, zabierają owce od kilku gazdów, 
lecz rozdrobnienie inwentarza nie jest tak duże jak na Podtatrzu. Wypasanie owiec 
w górach powinno mieć charakter ekstensywny, a na objętych ochroną terenach 
podlegać kontroli, by zapobiec erozji gleby i degradacji roślinności. Obecnie wypas 
na terenach chronionych prowadzony jest np. w parkach narodowych Bieszczadzkim 
i Magurskim (Molik i in. 2006). Większość baców wypasa tam owce na własnym tere-
nie, dzięki czemu nie ponoszą kosztów dzierżawy. W Tatrzańskim Parku Narodowym 
wypasana jest kontrolowana liczba zwierząt. Wypas kulturowy na terenie TPN ma 
szczególne znaczenie. Po wykupieniu ziem położonych w obrębie Parku (z począt-
kiem lat 60. XX w.) zniesiono wypas owiec na jego obszarze, co spowodowało nega-
tywne zmiany w środowisku. W wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej polany i hale 
tatrzańskie zaczęły zarastać borówczyskami, malinami i w końcu lasem, na skutek 
czego zmniejszyła się ich różnorodność biologiczna. Ponieważ wiele gatunków roślin 
i zwierząt żyje tylko na określonych terenach trawiastych, skazane byłyby na wyginię-
cie. Przykładem może być wspomniany wcześniej szafran spiski (popularnie nazywany 
krokusem), którego wzrost i rozwój jest uwarunkowany występowaniem niskiej runi, 
umożliwiającej dostęp światła. Zaniechanie wypasu owiec na „halach krokusowych” 
powoduje zanikanie cennych gatunków roślin zagłuszanych przez inne inwazyjne 
gatunki roślin wyższych (Mirek 2004). Podobnie stałoby się z wieloma gatunkami 
motyli. Przywrócenie wypasu było ważne także ze względu na konieczność podtrzyma-
nia tradycji kultury pasterskiej, pielęgnowanej niegdyś przez kilkaset lat. Zarastanie 
polan i hal przez las zmniejsza również atrakcyjność turystyczną regionu, ponieważ 
drzewa pokrywające znaczne obszary przysłaniają piękne widoki. 

Duże znaczenie ma wypas owiec na polanach i halach powstałych dzięki działalno-
ści człowieka, gdyż – jak wskazują liczne przykłady – mogą one istnieć tylko wtedy, gdy 
są użytkowane. Wypas owiec stanowi szczególną atrakcję turystyczną i urozmaicenie 
krajobrazu na terenach nieużytkowanych rolniczo. Ogromna ilość takich terenów nie 
jest zagospodarowana np. ze względu na rzeźbę terenu, która ogranicza tam prowa-
dzenie wielu rodzajów działalności. 

W górach kontroluje się liczbę owiec wypasanych na terenach parków narodowych. 
Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego pokazuje, jak ważne jest, aby obsada zwie-
rząt na 1 ha nie była zbyt duża. Jeżeli nie uwzględni się typu gleby i rodzaju wegetacji 
na danym terenie, nadmierne nawożenie spowodowane przez dużą liczbę wypasanych 
owiec może, jak w przeszłości, doprowadzić do degradacji krajobrazu i środowiska. 
Także wypalanie traw przyczyniło się niegdyś do negatywnych zmian na obszarze 
Parku (Molik i in. 2007b). 

W Tatrach kulturowy wypas wprowadzono po raz pierwszy w 1981 r., na mocy poro-
zumienia działaczy solidarnościowych z władzami. Odpowiednią zmianę w rozporzą-
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dzeniu o utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego wprowadziła Rada Ministrów 
w lipcu 1981 r. Okazuje się, że korzyści płynące z kulturowego wypasu owiec znacznie 
przeważają nad jego negatywnymi skutkami. Owce wypasane na terenie TPN i poza 
nim są własnością górali utrzymujących małe stada liczące od kilku do kilkudziesięciu 
sztuk. Wiosną stada te przekazywane są bacom prowadzącym wypas na halach aż do 
wcześniej jesieni. Ze względu na duże rozdrobnienie, małe stada z poszczególnych 
gospodarstw łączone są w jedno duże stado. Bacowie zabierają na wypas owce od 
kilkunastu gazdów, a w zamian za swą pracę mają możliwość dysponowania mlekiem 
pozyskiwanym od owiec. W bacówkach, gdzie spędzają cały ten okres, przetwarzają 
mleko na oscypki i bundz. Uroczyste wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas na 
górskich halach nazywane jest redykiem (wiosennym, kiedy owce są wyprowadzane 
na pastwisko, i jesiennym, kiedy stada odprowadzane są do właścicieli). Pobyt na hali 
rozpoczyna się w dzień św. Wojciecha (23 kwietnia), a kończy w dzień św. Michała 
Archanioła (29 września). Ten tradycyjny sposób wypasu owiec jest reliktem panują-
cego niegdyś powszechnie w Karpatach rolnictwa transhumancyjnego (Gacek i Molik 
2005). Wyjściu ze wsi i dotarciu bacy, juhasów i owiec na górskie hale towarzyszą 
zawsze liczne obrzędy, procesje, śpiewy i zabawy, dlatego redyki stanowią niezwykłą 
atrakcję turystyczną i są chętnie obserwowane przez przyjeżdżających w góry ludzi. 
Redyki mają ogromne znaczenie również dlatego, że stwarzają okazję do spotykania 
się ludzi zainteresowanych przyszłością pasterskiej kultury – źródła góralskiej trady-
cji. Na Podhale przyjeżdżają pasterze nie tylko z polskich Karpat, ale także ze Słowacji, 
Czech, Ukrainy i Rumunii. Wskazuje to więc, że wypas owiec stanowi także ważny 
element kultury łączący ludzi i mogący promować rejony Polski, w których odbywają 
się redyki, jako nadzwyczaj atrakcyjne. 

Zagadnieniom świadomego pielęgnowania i ochrony krajobrazu poświęca się 
obecnie coraz więcej uwagi, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Krajobraz jest 
traktowany jako dobro nieodwracalne i w związku z tym musi podlegać racjonalnej 
ochronie. Należy pamiętać, że postęp cywilizacyjny powinien być osiągany z poszano-
waniem wartości przyrodniczych. Doskonałym przykładem gospodarowania zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju jest gospodarka pasterska. Polskie owczarstwo 
może się zatem rozwijać i być promowane poprzez udział w programach i projektach 
unijnych, dzięki którym można pozyskać dodatkowe środki finansowe, co stwarza 
lepsze perspektywy rozwoju hodowli owiec. Produkcja owczarska może też stać się 
bardziej opłacalna, właśnie za sprawą poszukiwań alternatywnych metod wykorzysta-
nia tych zwierząt. 
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Streszczenie. W opracowaniu podjęto kwestię ekonomicznych i społecznych odniesień 
do drobnej i średniej własności ziemskiej, spotykanych w literaturze ekonomiczno-rol-
niczej początku XX wieku. Odradzanie się polskiej państwowości to okres kształtowania 
stosunku do europejskich doświadczeń gospodarczych oraz do teorii ekonomicznych 
różnych szkół ekonomicznych i opcji politycznych – odrzucano je, kontestowano albo 
twórczo rozwijano. W pracy poruszono problematykę definiowania małej własności 
ziemskiej w oparciu o kryteria obszarowe, ale także o inne cechy opisujące gospodar-
stwa, zwłaszcza rodzinne, w tym ich funkcje ekonomiczne, przychody z gospodarstw 
i samowystarczalność ekonomiczną. Zaprezentowano ówczesną delimitację własności 
ziemskiej o różnej wielkości obszarowej, w tym wyraźne wyodrębnienie spośród gospo-
darstw chłopskich grupy podmiotów najmniejszych. Celem prowadzonych rozważań 
i analiz było poszukiwanie argumentów uzasadniających istnienie gospodarstw rolnych 
o mniejszej powierzchni. 

Słowa kluczowe: drobne gospodarstwo rolne • ziemia • okres międzywojenny 

Abstract. The study discusses the economic and social references to small and medi-
um-sized land ownership made in the economic and agricultural literature of the early 
20th century. This period saw a revival of the Polish statehood and, in science, attempts 
to integrate the economic experiences and economic theories of different economic 
schools and political options, which were rejected, contested or creatively developed. 
The work addresses also the issues related to defining small land ownership on the basis 
of acreage criteria as well as other characteristics describing farms, especially those run 
by families, including their economic functions, revenues from farming, and economic 
self-sufficiency. In addition, it presents the then delimitation of land ownership accord-
ing to acreage, clearly separating the smallest entities from other farms run by peasants. 
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The purpose of the analyses was to find arguments in favour of the existence of farms 
that are smaller in area. 

Key words: small agricultural farm • land • interwar period 

Wstęp 

Zakończenie wielkiego światowego konfliktu, jakim była I wojna światowa, oznaczało 
powolny powrót do normalności we wszystkich dziedzinach życia politycznego, gospo-
darczego, społecznego, kulturalnego i naukowego, ale także rodzinnego. Środowiska 
naukowe ówczesnej Europy w odniesieniu do doktryn społeczno-ekonomicznych 
prezentowały dwie przeciwstawne tendencje: konserwatywną oraz rewolucyjną, 
nastawioną prorozwojowo i poszukiwawczo. Zachowawczy nurt ekonomiczny widział 
potrzebę powrotu do standardów i idei, które zostały zaniechane lub przerwane 
z  powodu wojny. W dziedzinie ekonomii oznaczało to nawiązanie do utrwalonych 
w końcu XIX i na początku XX wieku teorii wypracowanych przez klasyków, w tym 
zwłaszcza A. Smitha i D. Ricarda. Świeciły tu dawnym blaskiem koncepcje niczym 
nieskrępowanej działalności gospodarczej, wolnej konkurencji (Nowicki 1973; za: 
Inglot 1973), a myśli te kontynuował A. Marshall. W ramach tego nurtu ukształtowały 
się wówczas różne szkoły ekonomiczne, w tym historyczna, psychologiczna i matema-
tyczna. Szkoła historyczna, tworzona przez W. Roschera, B. Hildebranda i K. Kniesa, 
a później także przez M. Webera, opierała się w głównej mierze nie na teoriach ekono-
mii, lecz na faktach z zakresu przebiegu zjawisk ekonomicznych, ich wieloaspekto-
wej analizie i ocenie. W Polsce najwybitniejszym i najbardziej do dziś znanym jej 
kontynuatorem był S. Grabski (Ignar 1968). Szkoła matematyczna, której twórcami 
byli L.  Walras i V. Pareto, wyjaśniała za pomocą metod matematycznych warunki 
ustalania równowagi ekonomicznej. Równowagę tę odnoszono do różnych podmiotów 
i instytucji życia gospodarczego, tj. przedsiębiorstw, rynków czy konsumentów. Teoria 
i tworzone w ramach niej metody naukowego dowodzenia znalazły szerokie zastoso-
wanie, gdyż mogły być wykorzystywane nawet w przypadkach skrajnie niekorzystnej 
sytuacji gospodarczej (a tych wówczas było wiele). Liczne problemy pilnie wymagały 
rozwiązania zarówno tuż po wojnie, jak i w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Z powodu zniszczeń wojennych, recesji i kryzysu gospodarczego zdarzała się regla-
mentacja żywności, dotkliwie odczuwana była hiperinflacja, pauperyzacja mas i boga-
cenie się wybranych warstw społeczeństwa. 

Drugi nurt, określony jako rewolucyjny, a zapoczątkowany przez K. Marksa 
i F. Engelsa, miał zupełnie inne podłoże ideowe i naukowe. Za miarę wartości dóbr 
przyjmował on wkład pracy w ich wytworzenie (Ignar 1968). O ile kwestie uspołecznienia 
własności kapitalistycznej w przemyśle stały się niejako kanonem teorii tzw. socjalizmu 
naukowego, o tyle merkantylistyczne ujęcie kwestii rolnych stało się najbardziej kontro-
wersyjnym elementem tej teorii. Skrajna koncepcja rozwiązywania kwestii rolnych 
i kwestii chłopskich, reprezentowana m.in. przez Liebknechta, zakładała uspołecznienie 
ziemi, ale także innych środków produkcji i procesu produkcji rolnej. Bardziej pragma-
tyczne nurty marksistowskie dostrzegały zróżnicowanie sytuacji społeczno-klasowej 
w poszczególnych krajach, odmienność stosunków agrarnych, duży udział w rolnictwie 
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gospodarstw drobnych czy też specyfikę rolnictwa jako działu gospodarki narodowej 
(James 1958). Trzeci nurt, tj. ludowy, opierał się na nowych wówczas w Europie i społecz-
nie nośnych ideach, które przyniósł agraryzm (Bujak 1918). Nurty te były z różnym natę-
żeniem kontynuowane w okresie międzywojennym, rozwijały się albo obumierały, miały 
też wpływ na tworzące się środowisko naukowe, ekonomistów i działaczy politycznych 
oraz na kształtowanie się poglądów szerokich mas społecznych. 

Materiał i metody 

Prezentowane rozważania i analizy miały na celu poszukiwanie argumentów uzasad-
niających istnienie gospodarstw rolnych o mniejszej powierzchni. Artykuł ma charak-
ter przeglądowy, opiera się na licznych opracowaniach naukowych i publikacjach 
ekonomiczno-rolniczych wydawanych po I wojnie światowej. W opracowaniu poru-
szono m.in. kwestię delimitacji i waloryzacji drobnej własności ziemskiej. Wskazano 
na dostrzegane wówczas zalety i wady gospodarstw najmniejszych oraz skonfronto-
wano je z cechami dużej własności ziemskiej. Zwrócono również uwagę na powstawa-
nie z początkiem XX wieku nowej wiedzy naukowej oraz na wzrost zainteresowania 
nauk ekonomiczno-rolniczych drobną własnością ziemską. 

Wpisywanie się teorii ekonomii w gospodarowanie małą 
własnością ziemską 

Polska myśl rolniczo-ekonomiczna po roku 1918 kształtowała się wielotorowo. 
Kon tynuowali swą działalność pracownicy nauki, często także powiązanej z praktyką 
przez pracę we własnym gospodarstwie, którzy mieli już naukowy dorobek ekono-
miczny w okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. Powstały 
wówczas m.in. takie opracowania, jak „Zasady ekonomii” (nauki gospodarstwa naro-
dowego) W. Załęskiego, „Studia ekonomiczne” M.E. Trepki czy „Szkoła polska gospo-
darstwa społecznego” J. Stupińskiego. W środowisku krakowskim – na Uniwersytecie 
Jagiellońskim – problematyką ekonomiczno-rolniczą zajmowali się m.in. J. Dunajewski, 
J. Milewski i W. Czerkawski, a także A. Krzyżanowski. Wielki wkład w tym zakresie wnieś-
 li również profesorowie szkoły lwowskiej W. Ochenkowski i S. Grabski (Strużek 1973). 
Nauki ekonomiczno-rolnicze wiele czerpały wówczas też z dorobku nauki europejskiej, 
zwłaszcza tzw. szkoły niemieckiej. Bardzo cenione były opracowania ekonomiczne 
i książki E. Laura i F. Aereboe oraz, uznane za klasyczne w  ekonomii, opracowania 
takich autorów, jak A. Smith, D. Ricardo, A. Marshall, M. Weber, L. Walras i V. Pareto. 
Reprezentowali oni różne, często rozbieżne, szkoły ekonomiczne. Do przedstawicieli 
tzw. nurtu rewolucyjnego w ekonomii, zapoczątkowanego przez K. Marksa i F. Engelsa, 
należeli m.in. K. Kautsky, E. David i H. Georg. W  dziedzinie polskiej międzywojen-
nej myśli ekonomiczno-rolniczej najbardziej znany i upowszechniany był dorobek 
takich uczonych, jak W. Grabski, S. Surzycki, L.W. Biegeleisen i L.  Krzywicki. Szkołę 
matematyczną w naukach ekonomiczno-rolniczych reprezentowali m.in. profesorowie 
S. Moszczyński, W. Pytkowski, S. Schmidt i S. Mandecki. 
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Rozbudowane badania nad drobnymi gospodarstwami rolnymi prowadził zespół 
prof. W. Staniewicza na Wydziale Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich 
w  Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (Broda 
1939). W okresie międzywojennym to właśnie mikroekonomia rolnictwa stanowiła 
podstawową dziedzinę zainteresowań naukowych ekonomistów rolnych. Badania 
w tym zakresie prowadziły wszystkie ówczesne ośrodki badawcze, w tym warszawski 
z S. Moszczeńskim, krakowski z S. Surzyckim oraz poznański z W. Schrammem (Nowicki 
1973). Ekonomika gospodarstw chłopskich jako dyscyplina badań wyodrębniła się 
w roku 1926, kiedy to w puławskim instytucie powołano wspomniany wyżej Wydział 
Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich. Badania opierały się głównie na rachun-
kowości rolnej i dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak zadłużenie gospodarstw chłop-
skich, kredyty finansowe i towarowe, podatki, świadczenia i usługi, spłaty rodzinne 
(Broda 1939). Prowadzono także bardzo szczegółowe i rozbudowane metodycznie bada-
nia nad opłacalnością gospodarstw chłopskich (włościańskich). Badając koszty produk-
cji w gospodarstwach, liczono m.in. amortyzację, oprocentowanie kapitału, samoza-
opatrzenie, rentę majątkową, dochód podatkowy oraz dochód społeczny (PINGW 1936). 

Do ekonomistów zajmujących się drobną gospodarką rolną Strużek (1973) zaliczył 
W. Gumplowicza, S. Grabskiego, F. Bujaka, J. Hupkego, J. Rozwadowskiego, J. Buzka 
oraz W. Biegeleisena. W roku 1918 W. Biegeleisen wydał prekursorską dla okresu 
dwudziestolecia międzywojennego pracę „Teoria małej i wielkiej własności”. Dokonał 
w niej przeglądu literatury naukowej dotyczącej problematyki drobnej, średniej i wiel-
kiej własności ziemskiej. Odnosząc się do zwolenników nowoczesnego socjalizmu 
teoretycznego, których reprezentowali Bernstein, David i Szulz, zwrócił uwagę na ich 
krytyczne stanowisko wobec koncentracji kapitału w sferze rolniczej (a stąd i koncen-
tracji ziemi). Powołał się także na młodsze pokolenie francuskich i niemieckich ekono-
mistów (bez wskazania ich nazwisk), którzy w drobnej własności widzą podstawę 
nowoczesnej produkcji rolnej. Doceniano już wówczas gospodarstwa chłopskie jako 
stały warsztat pracy rolnika i jego rodziny, co wobec ogromnych nadwyżek siły robo-
czej na wsi i powszechnego bezrobocia stanowiło ich istotną zaletą (Sobeski 1911, 
Komar 1913). Gospodarstwa te dostarczały pożywienia, które nie musiało być kupo-
wane ani też być przedmiotem „kapitalistycznej kalkulacji”. Powołując się na badania 
w ramach rachunkowości niemieckiej prowadzonej przez Klawkego (za: Biegeleisen 
1918), dowodzono, że przychody brutto oraz kalkulowane zyski w przeliczeniu na 1 ha 
są wyższe w przypadku własności drobnej niż średniej, a zwłaszcza większej. Ziemia 
sprzedawana przez drobnych rolników, raczej z konieczności niż z wyboru, niemal 
zawsze osiągała wyższą cenę, gdyż najczęściej była to oferta małej parceli, a nie dużego 
areału ziemi, na który (bez jego uprzedniego podziału) popyt był zwykle umiarkowany. 
Różnica cen przy sprzedaży drobnych działek chłopskich i dużych obszarów folwarcz-
nych sięgała wówczas nawet 300% (np. za 1 morgę) na korzyść tych pierwszych. Działo 
się tak, mimo że ziemia będąca własnością chłopską była z reguły położona w mniej 
korzystnych warunkach topograficznych czy wodnych lub miała gorszą urodzajność. 
Także czynsze dzierżawne będące wyrazem „siły dochodowej ziemi” były wyższe na 
terenach o przewadze drobnej własności. Wynikało to głównie z większego popytu na 
dzierżawę drobnych parceli ziemi. Biegeleisen (1918) wskazywał, że dzierżawca może 
pracować na dodzierżawionej ziemi, wykorzystując dotychczas posiadane narzędzia 
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rolnicze, a dzierżawa drobnych parceli z reguły trwa krócej niż dzierżawa większych 
areałów ziemi. Przesłanki te, a zapewne także wiele regulacji prawnych i procesów 
demograficznych na wsi i w jej otoczeniu sprawiły, że przykładowo w Niemczech 
w  latach 1882–1907 najbardziej żywotną formą gospodarowania były gospodarstwa 
chłopskie mieszczące się w przedziale obszarowym 5–20 ha. W podanym okresie 
przybyło 13,8% gospodarstw z tej grupy, podczas gdy liczba gospodarstw większych, 
w przedziale 20–100 ha i powyżej 100 ha, wzrosła odpowiednio o 5,9% i 9,4%, ubyło 
natomiast 5,2% gospodarstw o powierzchni do 2,0 ha. Gospodarstwa z przedziału 
5–20 ha odnotowały w tym czasie przyrost zysków o 13,8%, a z przedziału 2–5 ha – 
przyrost o 3,6%. W gospodarstwach z pozostałych grup obszarowych, tj. najmniejszych 
(do 2,0 ha), średnio dużych (20–100 ha) i największych (powyżej 100 ha), nastąpił 
spadek zysków, odpowiednio o 5,2%, 5,9% i 9,4%. Przewaga ekonomiczna i społeczna 
drobnej własności ziemskiej oraz wzrost politycznej siły klasy chłopskiej stanowiły 
przesłanki pojawienia się na przełomie XIX i XX wieku w Europie żywiołowego ruchu 
parcelacyjnego. W konsekwencji zwiększyła się liczebność gospodarstw chłopskich, na 
ogół drobnych, oraz ich udział w użytkowaniu ziemi rolniczej. Wzrosło także zaintere-
sowanie produkcją zwierzęcą i jej znaczenie. Statystyka europejska przytoczona przez 
Bujaka (1912) wskazywała, że niemal we wszystkich krajach europejskich zarysowała 
się tendencja wzrostowa w obsadzie inwentarza żywego w grupach gospodarstw 
mniejszych. Jednocześnie autor ten zauważył niezbyt wysoką jakość hodowlaną 
inwentarza oraz stosunkowo niski poziom stosowanej agrotechniki. Ponadto zwrócił 
uwagę na szeroki profil prac, jakie musi wykonywać rolnik w drobnym gospodarstwie, 
w którym nie ma możliwości finansowych, aby korzystać z wyspecjalizowanych pod 
kątem poszczególnych prac narzędzi, maszyn i siły roboczej. Twierdził, że siła robocza, 
nawet gdy wychodzi z rolnictwa, jest dość uniwersalna, stąd może być kierowana do 
różnych prac. Trudno natomiast o taki uniwersalizm wśród robotników zatrudnionych 
w przemyśle, z natury wykonujących powtarzalne czynności. 

W omawianym okresie wielu autorów zwracało uwagę na wzrastającą potrzebę 
kredytową drobnego rolnictwa i na sposoby jego ochrony przed wyzyskiem i lichwiar-
stwem, w tym przez organizowanie różnych form kas pomocowych (Czałbowski 
1928, Laur 1928). Rolnicy dojrzewali wówczas społecznie i politycznie do tworzenia 
lub kontynuacji i rozwoju organizacji pomocowych działających na rzecz drobnych 
gospodarstw rolnych, takich jak kasy ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz kółka 
rolnicze (Majewski 1930). Duża była w tym rola wzmacniającego się ruchu ludowego 
na wsi, który choć często prowadził różne walki wewnętrzne o cele polityczne, sojusze 
i przewodnictwo, to jednak stawiał na czele swych programów poprawę bytu ekono-
micznego chłopów (Skowron 2012). Już Grabski w 1905 r. wydał opracowanie „Spółki 
włościańskie” zawierające m.in. obszerne uzasadnienie samoorganizowania się 
rolników. Wskazał w nim na potrzebę wsparcia i rozwoju istniejących w Galicji kółek 
rolniczych, spółek kredytowych typu Raiffeisena, spółek mleczarskich i melioracyj-
nych. Stwierdził, że polska wieś pilnie potrzebuje także spółek do wspólnej sprzedaży 
wytworzonych produktów, spółek owocowych (owocarskich), spółek ubezpieczających 
zwierzęta (asekuracyjnych) oraz czasowych spółek parcelacyjnych. Ekonomiści okresu 
międzywojennego dostrzegali także potrzebę ochrony drobnej własności i ujemne 
skutki dzielenia ziemi. 
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Rozszerzając rozważania nad stanem myśli ekonomicznej o myśl społeczną, ale 
także i polityczną dotyczącą rolnictwa chłopskiego i małej własności ziemskiej, nale-
żałoby przypomnieć ważniejsze wątki opracowania „Polska idea imperialna” (1938), 
przygotowanego przez zespół „Polityki”. W rozdziale „Rolnictwo” autorzy zwrócili 
uwagę na olbrzymi nadmiar rąk do pracy, jakim dysponuje wieś, i niski poziom rozwoju 
rolnictwa, związany z nadmiarem siły roboczej. Stwierdzili oni, że problemy te nie 
dadzą się szybko rozwiązać, nie ma także jednego generalnego środka na poprawę 
położenia wsi. Wiele kwestii podnoszonych w latach 30. ubiegłego wieku jest obecnie 
(w roku 2015) nadal aktualnych. Cytowani autorzy uznali, że polityka agrarna powinna 
mieć na celu poprawę struktury rolnej, przy czym parcelację gospodarstw obszarni-
czych należy prowadzić w taki sposób, aby utrzymać odpowiednią liczbę gospodarstw 
większych, niezbędnych dla wytwórczości zarodowej i uszlachetniającej. Stwierdzili, 
że ważnym wyzwaniem dla rolnictwa jest prowadzenie melioracji, jak również koma-
sacji (co obecnie też jest aktualne). Zwrócili uwagę na potrzebę rozwoju spółdzielczo-
ści, konsolidacji sił w wytwórczości oraz rozwijania gospodarki przetwórczej (małych 
przetwórni). Zauważyli także, iż główny środek poprawy położenia wsi stanowi uprze-
mysłowienie Polski i usunięcie przeszkód stojących na tej drodze. Odnosząc się do 
przeszkód w rozwoju, które obecnie można by określić jako instytucjonalne, wska-
zywali, że w Polsce wytworzyła się „nowa magnateria” w postaci wyższej biurokracji 
oraz wyrazicieli interesów kartelowych i nowa „szlachta szaraczkowa” rekrutująca 
się z niższej biurokracji, która oplata wszystkie gałęzie działalności gospodarczej, 
co pogłębia kryzys ustroju rolnego (Polska idea imperialna 1938). Wiele z tych prze-
myśleń zapewne można także odnieść do obecnego stanu rolnictwa i polityki rolnej 
w Polsce. W okresie międzywojennym w odradzającym się państwie polskim z ekono-
mii wyodrębniła się ekonomika i organizacja rolnictwa i gospodarstw. Wiązało się to 
w dużym stopniu z absorbowaniem teorii, wiedzy naukowej i doświadczeń głównie ze 
szkół rolniczo-ekonomicznych zachodu Europy. Uznano wówczas, że rolnictwo jest 
działalnością gospodarczą prowadzoną w celu zarobkowania, a więc jest przemysłem 
(Laur 1928). Przyjęto podział ekonomiki rolnej na następujące działy: nauka organi-
zacji gospodarstwa, rachunkowość rolnicza, spółdzielczość rolnicza, polityka agrarna, 
historia agrarna i geografia agrarna. 

W analizach ekonomicznych dużą wagę przywiązywano do gospodarowania kapi-
tałem w rolnictwie. Kapitał ten analizowano szczegółowo, dzieląc go na kapitał czynny 
i kapitał dzierżawny. Prawidłowe zastosowanie kapitału dzierżawnego wymaga jego 
poprawnej wyceny, stąd większą uwagę zwrócono na wycenę majątku. Przedmiot 
zainteresowania stanowiło też dobre gospodarowanie ziemią, która była dobrem 
bardziej deficytowym niż inne czynniki produkcji. Praca natomiast była czynnikiem 
występującym w nadmiarze, co stanowiło główny hamulec przemian gospodarczych 
i wielki problem społeczny wsi. Okres międzywojenny przyniósł znaczące osiągnię-
cia w zakresie organizacji gospodarstw, czyli – jak to określił Laur (1928) – urządza-
nia majątku i gospodarstwa rolnego oraz jego prowadzenia. Tworzono też wtedy 
teoretyczne podstawy ekonomiki gospodarstw oraz wydawano podręczniki i książki 
dotyczące organizacji i zarządzania gospodarstwami, w tym gospodarstwami małymi 
(Chmielecki 1913, Majewski 1930). Uporządkowano i dopracowano teoretyczne kate-
gorie ekonomiczne służące do pomiaru przychodów i wyników ekonomicznych gospo-
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darstw. Środowiska naukowe organizowały (lub współorganizowały) krajowe i między-
narodowe kongresy rolnicze. Naukowcy uczestniczyli w pracach wielu grup eksperc-
kich (problemowych) dotyczących przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego, 
w tym w zakresie polityki zbożowej i interwencji na rynku zbóż (Nowicki 1973). Główny 
Urząd Statystyczny publikował wydawnictwa seryjne dotyczące rolnictwa i ekonomiki, 
takie jak m.in. „Statystyka Rolna” i „Wiadomości Statystyczne” (Weinfeld 1924, GUS 
1927, 1939). Szczególne zasługi dla rozwoju ekonomiki rolnictwa położył Państwowy 
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, który jako pierwszy w Polsce 
rozpoczął prowadzenie rachunkowości w ponad tysiącu gospodarstw chłopskich i na 
podstawie tych badań wydawał publikacje oraz opracowania metodyczne dotyczące 
doskonalenia metod rachunku ekonomicznego różnych grup gospodarstw. To właśnie 
w okresie międzywojennym podjęto szeroką akcję badań monograficznych gospo-
darstw, wsi i całych powiatów. Prowadzono badania dotyczące agronomii społecznej 
i socjologii wsi, a także rejonizacji rolniczej kraju (Nowicki 1973). W okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego zbudowano w Polsce wiele solidnych ośrodków naukowych 
zajmujących się ekonomiką rolnictwa, w których pracowało wielu wybitnych naukow-
ców. Wyraźnie przesunięto także zainteresowania badawcze z gospodarstw dużych 
i obszarniczych na gospodarstwa chłopskie i problemy wsi. 

Mała własność ziemska – próby definiowania 

Kwestie drobnej i wielkiej własności w gospodarce rolnej były podejmowane przez 
polskich ekonomistów już w XIX w., a więc przed odzyskaniem przez nasz kraj niepod-
ległości. W okresie pouwłaszczeniowym przeważały poglądy o przewadze produkcyj-
nej i ekonomicznej wielkich gospodarstw nad drobnymi, co wynikało z powolnego 
tworzenia się nowej klasy chłopskiej i jej adaptacji do gospodarowania „na swoim” 
oraz ze słabych wyników produkcyjnych, jakie osiągały chłopskie gospodarstwa. Już 
w latach osiemdziesiątych XIX w. jednak nastąpiła zmiana zapatrywań na te kwestie 
(Inglot 1973). Prekursorami nowej teorii byli ekonomiści z kręgu „ludoznawców”, m.in. 
A. Zakrzewski (1883). Uzasadniali oni przewagę drobnej gospodarki rolnej, wskazując, 
że stanowi ona optymalną formę gospodarowania i swoistą ludową wytwórczość, jest 
także niekapitalistycznym sposobem rozwoju rolnictwa (to twierdzenie było wówczas 
polemiką z marksistami). Poglądy o istotnej roli, a nawet przewadze drobnej gospo-
darki chłopskiej zaczęły przenikać także do środowisk ziemiańskich. W środowiskach 
tych pojawiały się teorie o potrzebie tworzenia zdrowej, mieszanej struktury agrar-
nej i tworzenia warstwy zamożnych chłopów. Stanowić oni mieli „naturalne ogniwo 
między dworem a chatą”. F. Górski (za: Strużek 1973) twierdził, że w małym gospo-
darstwie, w którym przeważającą część robót wykonuje sam gospodarz i jego rodzina, 
a produkcja z gospodarstwa służy głównie wyżywieniu i utrzymaniu rodziny, dostrzec 
można wiele zalet. Za najbardziej pożądane uznawał jednak gospodarstwa średnie, 
działające z udziałem pracowników najemnych. Duże gospodarstwa były wówczas 
oceniane dodatnio ze względu na takie ich cechy, jak stwarzanie podaży pracy, wysoka 
towarowość, duży udział nakładów pozarolniczych (które przyspieszają rozwój gospo-
darczy), duże możliwości eksportowe, potencjalne miejsca lokalizacji przemysłu 
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rolno-spożywczego. Jednocześnie potępiano istnienie bardzo dużej liczby zbyt drob-
nych gospodarstw chłopskich, a z drugiej strony – rozwijanie się wielkich latyfundiów. 

Ludkiewicz (1910) w pracy o kwestiach rolnych ówczesnej Galicji wyróżnia nastę-
pujące kategorie gospodarstw rolnych: parcelowe – do 2 ha, drobne gospodarstwa 
chłopskie – od 2 do 10 ha, gospodarstwa średnie – od 10 do 20 ha, gospodarstwa 
wielkochłopskie (kmiece) – od 20 do 100 ha, wielką własność rolną – powyżej 100 ha. 
Gospodarstwa o powierzchni ponad 5000 ha określano jako latyfundia (Biegeleisen 
1918). Tak zakreślone granice nie były ścisłe (ich rozmycie wynikało ze zróżnicowania 
jakości gleb i warunków zbytu produktów rolnych), miały jedynie służyć jako podstawa 
podziału do celów statystyki agrarnej. Już na przełomie XIX i XX wieku wysuwano 
postulat wykupienia ziemi z gospodarstw mniejszych niż 2 ha i przeznaczenia jej na 
upełnorolnienie wyższej grupy obszarowej gospodarstw, a także stosowania specjalnej 
(nie określono, jakiej) polityki rolnej wobec gospodarstw o powierzchni od 2 do 5 ha. 
Gospodarstwa mieszczące się w przedziale 5–20 ha traktowano jako „żywotne – samo-
dzielne” (Ludkiewicz 1910). Sformułowanie to, w brzmieniu „żywotne ekonomicznie”, 
posłużyło ponad 100 lat później do określenia grupy gospodarstw będących przedmio-
tem zainteresowania Wspólnej Polityki Rolnej1. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 
5 ha i nie więcej niż 20 ha traktowano w okresie międzywojennym jako „najwdzięcz-
niejsze obiekty ze wszystkich gospodarstw chłopskich dla całego szeregu zabiegów 
praktyki agrarnej” (Ludkiewicz 1910; za: Strużek 1973, s. 264). 

Biegeleisen (1918) twierdził, że definiowanie form własności ziemskiej i jej wiel-
kości powinno opierać się na ocenie samego właściciela i jego roli w stosunku do 
własności ziemskiej. Za drugorzędne uznał stosunki prawne gospodarstwa (własność 
ziemi czy dzierżawa). Wyodrębnił pięć kryteriów, które opisują gospodarstwa rodzinne 
i mogą służyć do ich klasyfikacji. Są to: 
– funkcja ekonomiczna podmiotu gospodarczego, 
– stanowisko społeczne (tj. stosunki społeczne różnicujące własność), 
– samowystarczalność ekonomiczna, 
– obszar gospodarstwa, 
– przychody z gospodarstwa. 

Gospodarstwa drobne – rodzinne – to podmioty oparte na fizycznej pracy wyko-
nawczej, która jest zwrócona ku własnemu gospodarstwu lub spożytkowana w celach 
zarobkowych poza gospodarstwem. Dla tzw. własności parcelowej, tj. gospodarstw 
najmniejszych, konieczność pracy zarobkowej poza gospodarstwem wynikała ze wzglę-
dów ekonomicznych. Z reguły nie miały one także koni roboczych, a jeżeli je miały, to 
konie te służyły głównie do celów zarobkowych poza gospodarstwem. Podmioty takie 
nie tworzyły jednak typowej własności chłopskiej. 

Drugim kryterium klasyfikacji gospodarstw było stanowisko, czyli stosunki społeczne 
różnicujące własność. Pojęcie chłopa (czy włościanina) nie było wówczas określone 
jednoznacznie i ściśle. Definiowano je na podstawie takich kryteriów, jak obszar posia-

1 W dokumentach okołoakcesyjnych oraz w programach wsparcia polskiego rolnictwa (np. 
PROW 2004–2006) najpierw przyjęto wielkość obszarową powyżej 2 ha UR, a następnie powy-
żej 4 ESU. 
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danej ziemi, sposób życia, przychody służące utrzymaniu rodziny, dziedziczenie 
własności i świadczenie pracy fizycznej na rzecz gospodarstwa. Ważnym kryterium 
odróżniającym własność drobną od średniej i tzw. wielkokmiecej był najem siły roboczej 
i korzystanie z najemnego zaprzęgu konnego. W praktyce gospodarczej większa i śred-
nia własność chłopska używała najemnej siły roboczej sezonowo lub na stałe. Drobne 
gospodarstwa korzystały z najemnej siły roboczej tylko wtedy, gdy istotny dla potrzeb 
gospodarstwa członek rodziny był chory lub zmarł i nie miał go kto w rodzinie zastąpić 
bądź też gdy członek rodziny pracował poza gospodarstwem, np. powożąc zaprzęgiem 
konnym lub wykonując pracę rzemieślniczą – wówczas opłacało się zatrudnić parobka. 

Istotę drobnej, samodzielnej własności chłopskiej (gospodarstw drobnych) 
stanowiła zdolność do utrzymania rodziny z przychodów gospodarstwa na pozio-
mie przyjętym dla tej klasy społecznej i regionu zamieszkania. Nie oznaczało to, że 
członkowie rodziny nie mieli potrzeby wykonywania pracy najemnej, praca ta jednak 
służyła podnoszeniu poziomu ich życia lub/i gromadzeniu oszczędności. Jeżeli rolnik – 
właściciel drobnego gospodarstwa – zmuszony był, ze względu na zbyt małe przychody 
z gospodarstwa, pracować poza nim, wówczas takie gospodarstwo klasyfikowano jako 
niesamodzielne ekonomicznie, tj. parcelowe. Kryterium tego podziału sprowadzało 
się do różnicy między „możliwością” a „przymusem” pracy poza gospodarstwem, aby 
utrzymać swoją rodzinę (Biegeleisen 1918). 

Ocena zalet i wad drobnej własności 

Na kształtowanie się poglądów polskich ekonomistów dotyczących struktury agrar-
nej i stosunków własnościowych w pierwszych latach odradzającej się Polski duży, 
a  nawet dominujący wpływ mieli ekonomiści i politycy niemieccy, m.in. Kautsky 
i David (Krasnodębski 1993). Różnili się oni jednak zdecydowanie poglądami na 
strukturę i  własność rolną, która powinna być rozwijana, gdyż ma to uzasadnienie 
ekonomiczne i społeczne. Kautsky, jako socjalista, miał krytyczne nastawienie wobec 
drobnej własności, gdyż w owym czasie gospodarstwa takie nie były w stanie produ-
kować ani dużo, ani też tak sprawnie jak gospodarstwa obszarowo większe. Nie mogły 
także sprawnie wprowadzać postępu technicznego ani nowoczesnego zarządzania, 
które opierało się na wykształceniu kierownika gospodarstwa, posiadały także zbyt 
mały kapitał (Kautsky 1899). Z kolei David (za: Nowicki 1973) wyraźnie opowiadał się 
za rozwojem mniejszej, rodzinnej własności. Twierdził, że gospodarowanie oparte na 
własnej, rodzinnej sile roboczej jest najbardziej wydajne, uprawa gruntów jest bardziej 
troskliwa, podobnie jak obchodzenie się ze zwierzętami. Rolnik ma świadomość, że 
pracuje na własnej ziemi i stąd jest osobiście zainteresowany osiągnięciem jak najlep-
szych wyników, gdyż jest umotywowany pracą na własnym i dla siebie. 

Niejako w nawiązaniu do szkół Kautsky’ego i Davida w Polsce utworzyły się dwie 
odmienne szkoły ekonomistów i socjologów, którzy zasadniczo się różnili spoj-
rzeniem na kwestie struktury agrarnej i zmian w rolnictwie (Krasnodębski 1993). 
Przedstawicielami pierwszej z nich, opartej na szkole socjalisty Kautsky’ego i repre-
zentującej nurt tzw. postępu gospodarczego, byli m.in. L. Krzywicki, J. Marchlewski 
i J. Jeziorański. Szkoła ta krytykowała drobną własność, uważając ją za ostoję zacofania 
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technologicznego i ciemnoty ich właścicieli, a rolników z drobnych gospodarstw trak-
towała jako przeszkodę w rozwoju gospodarczym i dążeniu do postępu. Przedstawiciele 
drugiego nurtu – szkoły umownie nazywanej agrarystyczną, o zabarwieniu narodo-
wym – m.in. S. Miłkowski czy I. Solarz, całkiem odmiennie postrzegali gospodarstwa 
chłopskie (włościańskie). Wskazywali na różnorodne przewagi, w tym ekonomiczne, 
gospodarstw drobnych nad gospodarstwami obszarniczymi, widząc w nich cenną bazę 
żywotnych i twórczych sił społeczeństwa (tab. 1). Krzywicki (1967), znany ze swych 
poglądów politycznych i sympatii do socjalizmu, z czasem stanął niejako na grun-
cie heterodoksyjnym, krytykując i ukazując wady zarówno wielkiej własności (którą 
w przyszłości miała zastąpić własność socjalistyczna), jak i drobnych gospodarstw, 
mających niską sprawność gospodarczą. Do cech drobnej własności zaliczał „troskliwą 
i skrzętną pracę” (Krzywicki 1967; za: Krasnodębski 1993). Z drugiej strony dostrze-
gał, że właścicielom drobnej własności brak wiedzy i umiejętności, ale i możliwości 
ekonomicznych, by należycie wykorzystać narastający postęp techniczny. Uważał, że 
dobre wyniki gospodarowania, a nawet sukcesy mniejszych gospodarstw opierają się 
na ogromnym wysiłku i wielkiej staranności rolników (Krzywicki 1967). 

Tabela 1. Krytyka i pochwała drobnej własności ziemskiej (małych gospodarstw) przez 
ekonomistów rolnych okresu międzywojennego 

Table 1. Criticism and praise of small land ownership (small farms) from agricultural 
economists of the interwar period 

Oceny krytyczne i wady / Criticisms and disadvantages

K. Kautsky

•  Nie są w stanie sprawnie produkować ani wprowadzać postępu 
technicznego i nie mogą być sprawnie zarządzane 

•  Are not able to produce efficiently or introduce technical progress 
and cannot be managed efficiently

J. Marchlewski 
J. Jeziorański

•  Są ostoją zacofania technologicznego i ciemnoty ich właścicieli 
•  Are a bastion of technological backwardness and ignorance of their 

owners 
•  Są przeszkodą w rozwoju gospodarczym rolnictwa i postępu na wsi 
•  Are a barrier to the economic growth of agriculture and progress in 

rural areas

L. Krzywicki

•  Ich dobre wyniki są okupione bardzo dużym wysiłkiem właścicieli 
•  Their decent performance is achieved through hard efforts of the 

owners 
•  Za sprzedaż małych partii produktów uzyskują niższą cenę 
•  Selling small batches of goods, are paid lower prices 
•  Są słabo powiązane z rynkiem 
•  Are poorly tied to the market

W. Grabski •  Nie są wstanie prowadzić hodowli zarodowej i produkcji nasiennej 
•  Are not able to engage in cattle breeding and seed production

S. Schmidt •  Są na niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
•  Their social and economic development is poor

S. Surzycki •  Mogą być samowystarczalne, ale nie intensywne 
•   Can be self-sufficient, but not intensive

m.in
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Oceny krytyczne i wady / Criticisms and disadvantages

E. David

•  Są bardziej wydajne, uprawa ziemi jest troskliwa, pielęgnacja 
zwierząt jest lepsza 

•   Are more efficient, land cultivation is thoughtful, animals receive 
better care 

•  Rolnik ma świadomość pracy dla siebie i jest zmotywowany 
•   Farmers are conscious that they work for themselves and feel 

motivated

F. Bujak 
L. Krzywicki

•  Są bazą żywotnych i twórczych sił społecznych 
•  Are a source of vital and creative social forces

W. Grabski

•  Lepiej się sprawdzają w prowadzeniu pracochłonnej działalności 
ogrodniczej i zwierzęcej 

•   Are more successful in laborious gardening and animal-breeding 
activities 

•  Mają większą możliwość harmonizacji pracy człowieka z procesami 
biologicznymi 

•  Have a greater potential for harmonising human work with 
biological processes 

•  Są bardziej odporne na sytuacje kryzysowe i łatwiej odtwarzają 
i rozwijają produkcję, łatwiej także ograniczają wydatki 

•  Are more resistant to crises and can restore or develop production 
and reduce spending more easily 

•  Dzięki lepszemu zastosowaniu pracy mogą produkować taniej i być 
bardziej opłacalne; gdy pracownik jest właścicielem gospodarstwa, 
łatwiej może harmonizować prace z procesami biologicznymi 

•   Thanks to a better use of work are able to produce at a lower cost and 
be more profitable; if one is both a worker and a farm owner, he/she 
is able to better harmonise the work with biological processes

L.W. Biegeleisen

•  Są lepiej wyposażone w siłę roboczą 
•   Are better equipped with labour force 
•  Mają większy udział produkcji zwierzęcej w ogólnej wartości 

produkcji 
•  Animal production has a larger share in the total value of their output

S. Miłkowski •  Człowiek jest tu bardziej powiązany z przyrodą 
•   Man is connected with nature to a greater extent

J. Poniatowski

•  Pozwalają zaspokajać przynajmniej elementarne potrzeby 
biologiczne rodzin rolników 

•  Allow farmers’ families to satisfy at least elementary biological 
needs 

•  Ratują przed bezrobociem 
•  Help prevent unemployment 
•  Pozwalają na „jedność działania myśli i ręki” 
•   Enable “unity between thinking and doing” 

Źródło: Opracowanie własne 
Source: Authors’ study 

Tabela 1. cd. / Table 1. cont.
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O ile Krzywicki (1967) widział źródło zacofania gospodarstw chłopskich w rozdrob-
nieniu i stąd wywodził małe możliwości wdrażania w nich postępu, o tyle Grabski 
(1930) twierdził, że postęp wymaga indywidualnego podejścia do gospodarowania. 
Zwracał także uwagę, że gospodarstwa chłopskie oparte o własność szybko się rozwi-
jają, zwłaszcza w przypadku pracochłonnych i wymagających większej staranności 
produkcyjnej gałęziach produkcji, szczególnie zwierzęcej i ogrodniczej. Popierając 
rozwój rolnictwa w ramach ustroju kapitalistycznego, Grabski sprzeciwiał się rady-
kalnej reformie rolnej, uważając, że reforma powinna dotyczyć tylko nierentownych 
folwarków i zasadzać się na dobrowolności sprzedaży ziemi przez właścicieli. Ważnym 
argumentem na rzecz tezy, że gospodarstwa mniejsze, chłopskie, mają przewagę nad 
wielkimi, jest większa możliwość harmonizacji pracy człowieka z procesami biolo-
gicznymi, czyli z przyrodą, co rolników jako właścicieli stawia w lepszej sytuacji niż 
pracowników najemnych. W przemyśle człowiek ujarzmia przyrodę, w rolnictwie jest 
jej sługą. Gospodarstwa mniejsze są też bardziej odporne na pojawiające się sytu-
acje kryzysowe. Są bardziej żywotne, mają większą możliwość szybkiej reorganizacji 
produkcji, łatwiej mogą przetrwać kryzys, ograniczając wydatki (Grabski 1930; za: 
Krasnodębski 1993). Oceniając strukturę agrarną Galicji z początku XX w., Ludkiewicz 
(1910) wskazywał na jej słabości, w tym zbyt małą liczbę gospodarstw tzw. kmiecych, 
o obszarze od 20 do 100 ha. Gospodarstwa do 5 ha uważał nie tylko za nieracjonalne 
ekonomicznie, ale także za społecznie niemal szkodliwe. Zwracał jednak uwagę, że 
ich istnienie może być racjonalne wtedy, gdy właściciel wykonuje dodatkowo pracę 
pozarolniczą (kowal, szewc) lub gdy gospodarstwo znajduje się w szczególnie korzyst-
nych warunkach ekonomicznych (zapewne także przyrodniczych). Tak zwane mniej-
sze formy własności ziemskiej były uznawane za podmioty mające wieloaspektową 
przewagę nad gospodarstwami dużymi. W porównaniach tych, wskazujących na różne 
walory i zalety gospodarstw chłopskich – mniejszych – nie uwzględniano jednak 
niesamodzielnych gospodarstw drobnych, tzw. parcelowych (do 2 ha) oraz latyfun-
diów (powyżej 5000 ha), które traktowano odrębnie (Schmidt 1938). 

Drobną własność ziemską poddawano także gruntownej krytyce w świecie ekono-
mistów. Jak już wspomniano wyżej, Marchlewski i Jeziorański (za: Krasnodębski 1993) 
twierdzili, że drobne gospodarstwa są ostoją zacofania i stanowią przeszkodę w rozwoju 
gospodarczym rolnictwa, a ich właścicieli cechuje brak przygotowania zawodowego i 
ciemnota. Sukcesy produkcyjne tych gospodarstw są okupione bardzo dużym wysił-
kiem ich właścicieli. Każde z osobna gospodarstwo produkuje zbyt mało, aby mieć 
wystarczająco silne powiązanie z rynkiem i uzyskiwać należne mu ceny za sprzedane 
produkty. Z racji niskich kwalifikacji rolników i małej skali produkcji, zwłaszcza zwie-
rzęcej, gospodarstwa te nie są w stanie prowadzić produkcji zarodowej i nasiennej. 
Schmidt (1938) twierdził jednak, że choć są one na niskim poziomie rozwoju społeczno-
-ekonomicznego, to mają duże możliwości współpracy z większą własnością ziemską. 
Według Surzyckiego (1924), gospodarstwa drobne mogą być samowystarczalne, ale nie 
intensywne, gdyż rolnicy nie mają ku temu ani kwalifikacji, ani też wystarczającego 
sprzętu rolniczego. Zdaniem Biegeleisena (1918), zaleta własności drobnej polega 
zwłaszcza na zadowalającym poziomie uzyskiwanych przychodów brutto na 1 ha. 
W takim sensie drobna własność wykazuje przewagę nad dużą. Argument ten znalazł 
zrozumienie także wśród polityków Europy. Polityka ekonomiczna, szczególnie rządów 
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Anglii i Niemiec, sprzyjała tzw. kolonizacji wewnętrznej, tj. rozwojowi mniejszych 
form własności ziemi, a gospodarstwa mniejsze były traktowane jako ważny bufor 
pozwalający łagodzić problemy społeczne i polityczne występujące na wsi. Odgrywały 
one również bardzo ważną rolę w odradzającej się i nadal bardzo biednej Polsce okresu 
międzywojennego. 

Podsumowanie 

Konsolidacji gospodarczej terenów trzech zaborów po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r. towarzyszyło tworzenie się nauk ekonomicznych, w tym ekono-
miki rolnictwa. Z racji narastania problemów społecznych wynikających z ubóstwa 
i zapóźnienia cywilizacyjnego wsi, a także parcia klasy chłopskiej do gospodarowania 
na swoim podejmowano parcelacje majątków ziemskich. W konsekwencji zwiększała 
się liczba gospodarstw chłopskich, zwłaszcza małych, a tym samym wzrastało zain-
teresowanie odradzających się środowisk ekonomistów rolnych gospodarstwami 
tego typu. Wśród różnych inicjatyw świadczących o zainteresowaniu mniejszymi 
gospodarstwami ważne miejsce zajmuje powołanie w 1926 r. Wydziału Ekonomiki 
Drobnych Gospodarstw Wiejskich w puławskim Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego. W różnych środowiskach naukowych Warszawy, Puław, 
Lwowa, Krakowa i Poznania prowadzono zaawansowane metodycznie badania doty-
czące gospodarstw włościańskich. W instytucie w Puławach rozpoczęto prowadzenie 
rachunkowości rolnej dla ponad tysiąca gospodarstw chłopskich. Wyraźnie przesu-
nięto zainteresowania badawcze z gospodarstw dużych i obszarniczych na gospo-
darstwa drobne i problemy wsi. Rozpowszechnił się wówczas podział gospodarstw 
rolnych na sześć kategorii, z których cztery grupowały gospodarstwa chłopskie. Grupy 
te obejmowały gospodarstwo parcelowe (do 2 ha), drobne gospodarstwa chłopskie (od 
2 do 10 ha), gospodarstwa średnie (od 10 do 20 ha) i gospodarstwa wielkochłopskie 
(od 20 do 100 ha). Ekonomiści rolni okresu międzywojennego reprezentowali różne 
szkoły ekonomiczne, identyfikowali się też z różnymi ideami politycznymi, co wywie-
rało wpływ na ich stosunek do drobnej własności ziemskiej. Gospodarstwa drobne 
krytykowano m.in. za małe możliwości wprowadzania postępu i pozostawanie ostoją 
zacofania i ciemnoty ich właścicieli. Kontestowano produkcję na małą skalę, z czym 
wiązał się utrudniony kontakt z rynkiem oraz uzyskiwanie niższych cen za wytwa-
rzane produkty. Z drugiej strony, część badaczy wskazywała, że to właśnie drobna 
własność ziemska lepiej sprawdza się w pracochłonnej działalności ogrodniczej i w 
chowie zwierząt. Zauważano, że rolnik, pracując u siebie i dla siebie, jest lepiej umoty-
wowany, a jego działalność produkcyjną cechuje „jedność działania myśli i ręki”. 
Gospodarstwa drobne postrzegano jako lepiej wyposażone w siłę roboczą, mogące 
produkować taniej i bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Ujemne cechy tej formy 
własności, wynikające z braku możliwości szybkiego podążania za rozwojem kapita-
lizmu w rolnictwie, próbowano eliminować lub osłabiać poprzez samoorganizowanie 
się rolników w różne „spółki włościańskie”, takie jak kółka rolnicze, spółki mleczar-
skie, melioracyjne, kredytowe czy ubezpieczeniowe. Wiele podnoszonych wówczas 
kwestii dotyczących ekonomiki i organizacji gospodarstw drobnych wydaje się nadal 

m.in
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zachowywać aktualność. Dotyczy to zwłaszcza południowej i południowo-wschodniej 
Polski, w którym to makroregionie nadal dominują bardzo drobne i drobne gospodar-
stwa rolne. 
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Determinants of the level of financial literacy 
among owners of small agricultural holdings 
in the Małopolskie Voivodeship 

Determinanty poziomu wiedzy finansowej 
właścicieli drobnych gospodarstw rolnych 
w województwie małopolskim 

Monika Szafrańska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Abstract. The study attempted to define the level of financial literacy among owners 
of small agricultural holdings and to identify the factors that determine the level of fi-
nancial skills in this group of consumers as compared with the other groups of retail 
customers of financial institutions, identified on the basis of their main source of income. 
The primary information from our own studies was the main source of data for analyses 
and conclusions. The basic investigating tool was a questionnaire designed to conduct 
direct interviews with rural inhabitants. The research was carried out in the Małopolskie 
Voivodeship and covered 600 people. A half of the respondents (300) were persons who 
generated their incomes mainly from work on their own agricultural farms; all of those 
were small farmers. In order to compare the level of financial knowledge of agriculture- 
-dependent persons with that of other rural inhabitants, 300 interviews were addition-
ally carried out with the non-agricultural population. The results of the analysis were 
presented in a descriptive, tabular and graphical form. The study determined both the 
actual and subjectively-perceived levels of financial literacy among owners of small ag-
ricultural holdings. The actual level of financial knowledge was found to be low for 40% 
of the interviewed farmers, medium for 35%, and high for 29% of them. The average level 
of financial knowledge among the non-agricultural population was higher. Comparison 
of these results with the respondents’ subjective estimation of own financial literacy 
demonstrated that most of them tended to overrate their financial knowledge and skills. 
The factors determining the level of financial literacy in the group of farmers included 
gender, age, education level and income per capita in the farmer’s household. A higher 
level of financial knowledge was observed in the case of men, people aged 35–44 years, 
best educated respondents and persons from households with highest incomes. Women, 
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oldest people, less-educated persons and those from households with lowest incomes 
showed a lower level of financial knowledge. One in three respondents declared a willing-
ness to broaden their knowledge of personal finance issues; they were mainly interested 
in the financial instruments that are helpful in savings, the methods of rational house-
hold budged management, and the products providing retirement insurance. 

Key words: financial knowledge • small agricultural holding • Małopolskie Voivodeship 

Streszczenie. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy finansowej właścicieli drob-
nych gospodarstw rolnych oraz identyfikacja czynników warunkujących poziom umie-
jętności finansowych tej grupy konsumentów w porównaniu z pozostałymi grupami 
klientów detalicznych instytucji finansowych, którzy zostali wyodrębnieni na podstawie 
ich podstawowego źródła dochodu. Głównym źródłem danych do analizy i wnioskowa-
nia były informacje pierwotne pochodzące z badań własnych. Podstawowym narzędziem 
badawczym był kwestionariusz przeznaczony do prowadzenia wywiadu bezpośredniego 
z mieszkańcami obszarów wiejskich. Badania wykonano na terenie województwa mało-
polskiego. Objęto nimi 600 osób. Połowa respondentów (300) to osoby, których dochód 
pochodził głównie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Wszyscy badani rolnicy 
prowadzili drobne gospodarstwa rolne. Aby porównać poziom wiedzy finansowej wła-
ścicieli drobnych gospodarstw rolnych i pozostałych mieszkańców obszarów wiejskich, 
przeprowadzono również 300 wywiadów wśród ludności nierolniczej. Wyniki analizy 
przedstawiono w  formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. W badaniach określono 
subiektywny i obiektywny poziom wiedzy finansowej właścicieli drobnych gospodarstw 
rolnych w Małopolsce. Prawie 40% badanych rolników wykazało się wiedzą finansową na 
poziomie niskim, 35% na średnim, a 29% na wysokim. Ludność nierolnicza cechowała 
się przeciętnie wyższym poziomem wiedzy finansowej. Porównując te wyniki z subiek-
tywną oceną poziomu wiedzy finansowej respondentów zauważono, że większość bada-
nych przeciętnie zbyt wysoko oceniła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu finansów. 
Czynnikami determinującymi poziom umiejętności finansowych w grupie rolników były 
płeć, wiek i poziom wykształcenia respondenta oraz wysokość dochodu przypadająca na 
osobę w rodzinie. Wyższym poziomem wiedzy finansowej cechowali się mężczyźni, osoby 
w wieku 35–44 lat, respondenci najlepiej wykształceni oraz osoby z rodzin, w których 
dochód netto na członka gospodarstwa domowego był najwyższy. Niższy poziom wiedzy 
finansowej miały kobiety, osoby najstarsze, gorzej wykształcone oraz respondenci z go-
spodarstw domowych, w których dochód netto na osobę w rodzinie był najniższy. Tylko 
co trzeci respondent deklarował chęć pogłębienia wiedzy z zakresu finansów osobistych; 
grupa ta była głównie zainteresowana instrumentami finansowymi umożliwiającymi 
oszczędzanie, sposobami racjonalnego zarządzania budżetem domowym oraz produkta-
mi zabezpieczenia na okres emerytury. 

Słowa kluczowe: wiedza finansowa • drobne gospodarstwo rolne • województwo mało-
polskie 

Introduction

Financial literacy is the consumers’ ability to make informed choices about money 
management. Only informed consumers are able to make use of innovations provid ed 
by the modern financial services market. Without adequate knowledge of both the 
benefits and risks associated with the purchase of financial services, customers of 
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financial organisations (or institutions) cannot select the products that would opti-
mally match their needs and the financial situation of their households. 

Studies conducted by researchers from numerous centres both in Poland and 
worldwide have shown that a low level of financial literacy results in the increasing 
risk of financial exclusion. Financial exclusion is a situation in which individuals 
face problems in getting access to, and/or using financial services to the extent that 
matches their needs and allows them to lead a normal social life1. The problem of 
financial exclusion refers to all categories of financial services, including access to 
current bank accounts, deposit products, loan services, insurance services and retire-
ment insurance services. 

Financial education plays a key role in limiting financial exclusion, as well as in 
shaping the society’s elementary financial skills (Kulawik 2008, p. 81). According to 
Penczar (2014, p. 15), financial education should be provided to all households. However, 
each group of households requires different educational support due to the fact that the 
consumers’ financial behaviours on the market are not homogenous, and their needs 
differ. Therefore, it is important to know specific features, needs and requirements of 
various groups of the beneficiaries of actions in the field of financial education. 

The purpose of this study was to define the level of financial literacy among owners of 
small agricultural holdings and to identify the factors that determine the level of finan-
cial skills in this group of consumers as compared with the other groups of retail custom-
ers of financial institutions, identified on the basis of their main source of income2. The 
results of the research can be used for the purposes of developing proper educational 
materials, training programmes and workshops on the mechanisms of financial markets 
and financial instruments dedicated to the customer group in question. 

Material and methods 

The primary information from our own studies was the main source of data for anal-
yses and conclusions. The basic investigating tool was a questionnaire designed to 
conduct direct interviews with rural inhabitants. In preparing the survey questionnaire 
we followed a set of good practices concerning the development of questionnaires for 
testing the financial literacy of society, as recommended by the OECD (Atkinson and 
Messy 2012, pp. 13–14). 

The research was conducted in the Małopolskie Voivodeship and covered 600 
people. A half of the respondents (300) were persons who generated their incomes 
mainly from work on their own agricultural farms; all of the surveyed farmers ran 
small farms. The influence of the knowledge and financial competences of the respon-

1 Financial services provision and prevention of financial exclusion, 2008, p. 9 (www.fininc.eu, 
accessed 29.11.2014). 

2 The present study constitutes a follow-up to the research project no. NN112203137, enti-
tled “Factors determining the financial knowledge level of the residents of rural areas upon 
the example of Małopolskie Voivodeship”, conducted in 2009–2011 by the Department of 
Management and Marketing in Agribusiness of the University of Agriculture in Krakow. 

www.fininc.eu
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dents on the economic efficiency of farming was not discussed in the paper. In order 
to compare the level of financial knowledge of agriculture-dependent persons with the 
other rural inhabitants, 300 interviews were additionally carried out with the non-ag-
ricultural population. 

The results of the analysis were presented in a descriptive, tabular and graphical 
form. Due to the insufficient number of interviews, those results cannot be considered 
as representative of the entire voivodeship; they should only be treated as a prelimi-
nary to further in-depth research on the issues addressed in the paper. 

Financial literacy and skills 

In the literature on the subject, financial literacy is most often defined as a skill to 
analyse, manage and communicate in the scope of personal finance (O’Connell 2007, 
p. 2). According to Penczar (2014, p. 14), financial literacy is the knowledge neces-
sary to evaluate the benefits of purchasing financial services. A solid knowledge of 
personal finance among citizens brings benefits of personal, social and economic 
nature. The personal benefits include a rational selection of financial services that 
match the citizens’ needs and financial means, a proper evaluation of the financial 
risk connected with a product, and a better planning of their financial future (e.g. 
retirement or periods of unemployment). The social benefits include a reduction in 
financial exclusion. The financial exclusion manifests itself in a limited or hindered 
access to financial services which are necessary to people in order for them to function 
normally within society (e.g. bank accounts, insurances, access to cheap credit) (Kata 
2011, p. 162). According to the National Bank of Poland, the percentage of financially 
excluded customers (i.e. individuals who do not use or have no access to the basic 
financial products available on the market) in Poland is about 25% of the population. 
The problem mainly concerns Poles below 25 years of age, pensioners, people with low 
income, uneducated and unemployed people, as well as residents of rural areas3. The 
economic benefits include a better stability of the financial system (due to the reduced 
rate of default on financial liabilities), a diversification of financial products, and an 
increased tendency of financial institutions to offer innovative solutions. 

The results of studies evaluating the financial literacy levels of citizens, which were 
conducted both in Poland and abroad, point out to a relatively low financial literacy 
and education of consumers in Poland. According to the studies by Pentor, only one in 
ten Poles declares a high level of knowledge of financial issues4. The figures provided 
by the Kronenberg Foundation are even lower. As follows from the “Financial Literacy 
among Poles” report by the Foundation (Stan wiedzy… 2009, p. 7), only one in 20 
respondents declares having knowledge of financial rules. The pilot studies carried 
out by the OECD in 14 countries also found the responses of Polish consumers to be, 
in many aspects, more incorrect than the responses of consumers from most of the 
developed European countries (Table 1). 

3 www.edunews.pl (accessed 29.11.2014) 
4 Zmiana trendu? Monitor Bankowy, 8/2009, p. 6. 

www.edunews.pl
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Table 1. Level of the financial competences of citizens in selected countries (% of res-
pondents with a high level of financial competences) 

Tabela 1. Poziom kompetencji finansowych obywateli w wybranych krajach (% res pon-
dentów o wysokim poziomie kompetencji finansowych) 

Country / Państwo 

Financial 
knowledge

Wiedza 
finansowa 

Financial 
behaviour

Zachowania 
finansowe

Attitude
Postawy 

Albania / Albania 45% 39% 69%

Armenia / Armenia 46% 41% 11%

Czech Republic / Czechy 57% 48% 62%

Estonia / Estonia 61% 27% 46%

Germany / Niemcy 58% 67% 63%

Hungary / Węgry 69% 38% 69%

Ireland / Irlandia 60% 57% 49%

Malaysia / Malezja 51% 67% 53%

Norway / Norwegia 40% 59% 57%

Peru / Peru 41% 60% 71%

Poland / Polska 49% 43% 27%

South Africa / RPA 33% 43% 54%

United Kingdom / Wielka Brytania 53% 51% 49%

British Virgin Islands 
Brytyjskie Wyspy Dziewicze 57% 71% 67%

Source: Atkinson and Messy (2012) 
Źródło: Atkinson i Messy (2012)

The levels of financial literacy in society can be improved by financial education. 
Such education is a set of various activities aimed at disseminating knowledge in 
the scope of finances and shaping positive habits in society, which would enable 
citizens to make informed decisions on personal finance, reflecting their present 
and future economic needs (Alińska 2011, p. 20). According to Penczar (2014, p. 13), 
a complex approach to financial education covers three levels of financial compe-
tences (Table 2). At the first stage of financial education, a consumer should acquire 
the elementary knowledge of products and processes on the financial services 
market. Consumers should comprehend the basic financial terminology and the 
technical, legal and mathematical processes connected with finances (e.g. elements 
of the percentage theory). The sources of financial knowledge at this stage include 
school education, training courses, and the passive acquisition of information from 
various sources. At the second stage, consumers should acquire skills which allow 
them to use their knowledge in practice. The skills developed at that stage of educa-
tion are connected with the collection of financial information, a proper evaluation 
of the collected information, and a comparison of various products. The final stage 
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is connected with spreading financial responsibility among consumers. Financial 
li teracy alone is not enough for consumers to manage their finance. They also have 
to show willingness and readiness to use this knowledge, which depends, to a large 
degree, on their attitudes. 

Table 2. Stages in the acquisition of financial literacy and skills 
Tabela 2. Etapy nabywania wiedzy i umiejętności finansowych 

Stage
Etap Name / Nazwa

Component 
of financial competences

Składnik kompetencji 
finansowych

Share in total financial 
competences 

Udział w całkowitych 
kompetencjach 

finansowych 
(%) 

1

Elementary financial 
literacy 
Elementarna wiedza 
finansowa

Knowledge of basic facts 
Znajomość podstawowych 
faktów

7

Observing simple instructions 
Przestrzeganie prostych 
instrukcji 

26

2

Financial skills 
Umiejętności 
w dziedzinie 
finansów

Making good decisions 
Podejmowanie dobrych decyzji 39

Anticipating the consequences 
of financial decisions 
Przewidywanie następstw 
podjętych decyzji finansowych 

20

3

Financial 
responsibility 
Odpowiedzialność 
finansowa

Financial responsibility 
Odpowiedzialność finansowa  8

Source: Author’s calculations based on: Pelczar (2014) 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Pelczar (2014) 

The OECD and the European Commission have for several years stimulated activi-
ties promoting economic and financial education. The OECD has set up a special group 
whose aim is to create an international platform for the measurement of efforts for 
financial education. The OECD encourages the member states to develop and imple-
ment national strategies on financial education. Some European countries, such 
as Austria, Croatia, the Czech Republic, Ireland, Spain, the Netherlands, Slovakia, 
Hungary and the UK, have developed their own programmes of financial education. No 
general financial education programme has been developed in Poland yet. 

In the years 2005–2012, the OECD published six documents in which it included 
recommendations concerning the principles and good practices in the field of citizens’ 
financial education: 
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– Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Awareness and 
Education (OECD 2005), 

– Recommendation on Good Practices for Financial Education Relating to Private 
Pensions (OECD 2008a), 

– Recommendation on Good Practices for Enhanced Risk Awareness and Education 
on Insurance Issues (OECD 2008b), 

– Recommendation on Good Practices for Financial Education and Awareness 
Relating to Credit (OECD 2009), 

– Principles on the Evaluation of Financial Education Programmes and Dedicated 
Guides on Evaluation (OECD/INFE 2011), 

– Guidelines for Financial Education in Schools (OECD/INFE 2012a), 
– OECD/INFE High-level Principles on National Strategies for Financial Education 

(OECD/INFE 2012b, p. 3). 

The above-listed documents provide national governments and all other interested 
parties (e.g. financial institutions, associations, independent organisations) with guid-
ance as to the efforts in financial education and their fair support. 

On the European Union level, the issue of financial education has been regulated 
in the European Commission’s White Paper on Financial Services Policy 2005–2010 
COM(2005) 629; the Green Paper on Retail Financial Services in the Single Market 
COM(2007) 226; the Working Document “Initiatives in the Scope of Retail Financial 
Services”; the amendment to the Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions of 20 November 2007 entitled “A single market for 21st 
century Europe” SEC(2007) 1520; and the communication “Financial Education”, in 
which the European Commission calls the member states and all interested parties 
to undertake and unify all means of improving financial skills among the EU citi-
zens. The European Commission has also developed basic recommendations to be 
considered by the member states when developing efficient programmes of financial 
education (8 principles). The recommendations in question are consistent with the 
OECD Recommendations on Principles and Good Practices for Financial Education 
(Szafrańska 2011, p. 451). 

Level of financial literacy among owners of small 
agricultural holdings in the Małopolskie Voivodeship 

Among the respondents, about 70% were men, and nearly 30% women. Almost one-
-third of the respondents were 54 years old or older. Young farmers accounted for 27% 
of all the respondents. Persons with a high-school education formed the largest group. 
Farmers with vocational education constituted one-third of the surveyed population. 
One in ten farmers had a university education. Nearly 40% of farmers’ households 
consisted of four members, and 34%, of five and more people. The monthly net income 
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per capita did not exceed PLN 500 in almost 40% of the farmers’ households. In slightly 
more than one-third of the households it was up to PLN 1000. Most of the respondents 
considered their material situation as average, and one-fourth as bad. In the surveyed 
group almost two-thirds of farmers had two occupations, meaning that apart from 
running a farm they had regular jobs. One in five farmers had a temporary job, and 
13%, a disability pension or retirement pension. 

The study assessed both the subjectively-perceived and the actual levels of the 
financial literacy of respondents. The actual financial literacy levels were assessed on 
the basis of a test comprising 20 questions about basic financial concepts and products. 
The answers were grouped into three categories: low, intermediate, and high level of 
financial literacy. The results are presented in Figure 1. It was found that nearly 40% of 
small farm holders exhibited a low level of financial literacy, one-third of the respon-
dents, an intermediate level, and 28% of the farmers showed a high level of financial 
literacy. A comparison of these results with those obtained for other residents of rural 
areas indicates that the non-agricultural population, on the average, had a broader 
financial knowledge. 

Fig. 1. Financial literacy level of the respondents (n = 600) 
Ryc. 1. Poziom wiedzy finansowej respondentów (n = 600) 

Source: Author’s study 
Źródło: Badania własne 

The actual level of financial literacy is determined by many factors, among them 
gender. Women running agricultural holdings, on the average, were financially less 
literate than men. 19% of them showed a high financial literacy level, and 40%, an 
intermediate level. In the group of men, one-third exhibited a high level of financial 
literacy. A similar pattern emerged in the Kronenberg Foundation research (Stan 
wiedzy… 2009, p. 124). 

Age is another determinant of financial literacy. Each respondent was assigned to 
one of four age groups. The oldest respondents showed the poorest financial literacy; 
its level was low for nearly half of them. People in the age group “up to 34” performed 
best in the test. Over 40% of such respondents exhibited a high financial literacy 
level. It should be noted here that the members of the latter group have completed an 
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obligatory “Introduction to Business” course in their high schools, which obviously 
had a positive influence on their financial knowledge. Moreover, most of the financial 
education initiatives in Poland are aimed at young people. 

The financial literacy of the respondents depended also on the level of their 
education. The higher they were educated, the higher level of financial literacy they 
achieved. Nearly 90% of the respondents with higher education exhibited a high or 
intermediate financial literacy level, compared to 67% of the persons with the lowest 
level of education. 

The percentage of incorrect answers was highest in households with lowest 
incomes. Only one-third of all the respondents from such households showed a high 
financial literacy level. To compare, almost all the respondents in the group with high-
est incomes reached a high level of financial literacy. Consequently, all the activities 
in the scope of financial education and household budget management planned by 
various entities and organisations should mainly be aimed at households with lowest 
incomes, as their members are more at risk of poverty than any other individuals. 
According to GUS (Polish Central Statistical Office), the risk of poverty among the 
residents of rural areas in Poland is much higher than among the residents of urban 
areas. In agricultural households, one in nine persons faced in 2012 the risk of extreme 
poverty (GUS 2013, p. 12). 

The level of financial literacy is also strongly influenced by the degree to which 
one uses financial tools. An analysis of the problem revealed that persons active 
on the financial market tended to have a better financial literacy. In the group of 
respondents not using any financial products in the period of the study, one in three 
persons had a high level of financial literacy. By contrast, in the group of respondents 
very active on the financial market, three in four persons showed a high financial 
literacy level. 

The basic product used by the respondents was a checking and saving bank account. 
Among the owners of small agricultural holdings, 62% had bank accounts (Fig. 2). The 
studies concerned only bank accounts of physical persons. No current accounts of 
farms were taken into consideration. 

Apart from basic bank accounts, the respondents used also credit services. More 
than a half (53%) of farmers had one or two loans in the research period (Fig. 2). Those 
were mostly consumer loans. One in three respondents used a bank card (a credit card 
or a debit card). Most of the farmers, however, failed to answer the question about 
whether the card was a debit card or a credit card, it was therefore impossible to estab-
lish the percentage of respondents using credit cards. The results clearly indicate that 
small farmers have a limited knowledge of basic financial products. 

Nearly 40% of the interviewed farmers had savings. These results are similar 
to those of the Social Diagnosis 2013 study, according to which only 41% of Polish 
households had savings (Czapiński and Panek 2014, p. 40). Nearly 75% of the people 
with savings used time deposits and saving accounts, while the remaining respon-
dents kept their savings at home. A small proportion of the farmers (3%) owned 
also securities, namely State Treasury bonds. The discussed group of farmers was 
comparable to the other rural households in the level of the use of saving products 
and in saving tendencies. 
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In order to determine the financial awareness of the risks inherent in saving 
products among the respondents, they were asked to choose a financial product used 
for saving purposes which poses the highest risk for a consumer. About 43% of the 
interviewed small farmers selected a correct answer, 10% a wrong answer, and 47% 
answered “I don’t know.” For non-agricultural households, the proportion of correct 
answers was 51%. 

As follows from an analysis of the respondent’s activity on the insurance services 
market, the owners of small agricultural holdings rarely use such services, particu-
larly property insurance. Only 8% of those respondents used such financial products, 
compared with 40% of non-agricultural households. 

The study investigated also the level of financial literacy perceived subjectively by 
the respondents. More than a half of the interviewed farmers (56%) considered their 
knowledge of financial issues to be at medium level (Fig. 3). One in three described it as 
high, and 14% farmers, as low. Comparing the results with those on the actual financial 
knowledge and skills, we can state that the majority of the respondents unrealistically 
evaluated their level of financial literacy. A considerable number of the interviewed 
persons in both groups (farmers and non-farmers) declared having a medium level of 
financial literacy, while their real financial literacy was poor. 

Only 30% of farmers felt that they needed a financial education. The remaining 
respondents believed that their financial literacy level was sufficient (41%) or they 
did not have an opinion on this matter (29%). The group of respondents that wished 
to improve or broaden their knowledge of personal finance included the youngest 
farmers (46%), women (33%), the best-educated persons (38% of those with a higher 
education) and people that scored high in the test (44%). This group has probably 
a demand for more advanced knowledge of financial issues. There were no signifi-
cant differences in the opinions about the necessity to broaden the knowledge of 
personal finance issues between the farmers and the other residents of rural areas. 

Fig. 2. Activity of the respondents on the financial services market (n = 600, multiple se-
lection) 

Ryc. 2. Aktywność respondentów na rynku usług finansowych (n = 600, wybór wielokrotny) 

Source: Author’s study 
Źródło: Badania własne 
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The need for financial education, expressed by the studied population, concerned 
most often the learning about financial instruments for short-term savings (35% 
respondents), the skills of proper household budget management (34%) and the 
learning about financial instruments that allow one to build up the highest possible 
savings for retirement (32%). About 10% of the respondents were not able to name any 
issue in the scope of personal finance in which they would like to broaden their know-
ledge. Compared with the non-agricultural population, farmers showed less interest in 
the education relating to insurance services (Fig. 4). 

Fig. 3. Subjectively-perceived financial literacy level of the respondents (n = 600) 
Ryc. 3. Subiektywny poziom wiedzy finansowej respondentów (n = 600) 

Source: Author’s study 
Źródło: Badania własne 

Fig. 4. Interest shown by the respondents in financial education about basic financial prod-
ucts (n = 600, multiple selection) 

Ryc. 4. Zainteresowanie respondentów edukacją finansową z zakresu podstawowych pro-
duktów finansowych 

Source: Author’s study 
Źródło: Badania własne 
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For farmers, the preferred sources of information about issues connected with 
personal finance were: information received from the staff of a bank/financial institu-
tion (84%), TV programmes (27%), daily papers and magazines (26%) and radio broad-
casts (24%) (Fig. 5). The Internet appeared to be much less important for farmers’ 
families than for the other rural residents (difference 17 p.p.). As found by a study 
conducted by the European Fund for the Development of Polish Villages, only 40% of 
farmers used the Internet, regardless of whether there was access to the web in a given 
area5. This group of respondents tended to mention the radio as a preferred channel of 
financial knowledge more often than the other residents of rural areas. 

Fig. 5. Sources of financial knowledge preferred by the respondents (n = 600, multiple se-
lection) 

Ryc. 5. Preferowane przez respondentów źródła wiedzy finansowej 

Source: Author’s study 
Źródło: Badania własne

Conclusions 

A high level of the financial literacy of citizens plays a crucial role in limiting the 
phenomenon of financial exclusion. Properly developed educational programmes, 
designed for all social groups and all life stages, allow acquiring skills that are neces-
sary to efficiently navigate the financial services markets and make rational decisions. 

The study evaluated both the actual and subjectively-perceived levels of financial 
literacy among owners of small agricultural holdings in the Małopolskie Voivodeship. 
The actual levels of financial literacy in this social group were found to be not high. 
Nearly 40% of the interviewed farmers showed a low level, 35% a medium level, and 
29% a high level of financial knowledge. The average level of financial knowledge 
among the non-agricultural population was higher. Comparison of the above figures 

5 www.efrwp.pl (accessed 29.11.2014) 

www.efrwp.pl
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with the respondents’ subjective estimation of own financial literacy demonstrated 
that most of them tended to overrate their financial knowledge and skills. The answers 
to detailed questions about the basic financial products and skills necessary on the 
financial market revealed serious deficiencies in the farmers’ financial education. 

The factors determining the level of financial literacy in the group of farmers 
included gender, age, education level and income per capita in the farmer’s house-
hold. Men, persons aged 35–44 years, best-educated respondents and people from 
households with highest incomes showed higher financial literacy levels. Women, 
oldest persons, respondents with a lowest education and those from households with 
lowest incomes exhibited lower financial literacy levels. This particular group should 
be involved in educational initiatives in the first place. The level of financial literacy 
was also found to greatly depend on the extent to which financial tools are being 
used. Respondents who actively participated in the financial market and used diverse 
financial instruments (time deposits, loans, bank cards, etc.) showed higher financial 
literacy levels. 

Only one in three respondents declared a willingness to broaden their knowl-
edge of personal finance, the group, however, was highly diversified. The willingness 
to broaden the knowledge was declared by persons with poor financial literacy, but 
also by those with high financial literacy levels. According to the Recommendation 
on Principles and Good Practices for Financial Awareness and Education of citizens 
published by the OECD, particular social groups should be considered when designing 
educational activities, and the educational programmes should be highly individual-
ised, as citizens have different needs in the scope of financial education. Moreover, it 
is important to bear in mind that the knowledge of personal finance should be updated 
every now and then due to the frequently changing situation on the financial market. 

The owners of small agricultural holdings show a willingness to broaden their 
knowledge of the financial instruments of saving, rational household budget manage-
ment, and pension insurance. The fact that farmers showed little interest in the educa-
tion about insurance services is worrying. 

Nearly 85% of the respondents considered the staff of financial institutions as the 
main source of knowledge about issues connected with personal finance. Other impor-
tant sources of such information included TV programmes, press articles and radio 
broadcasts. There was a difference in preferences between small farmers and the other 
residents of rural areas: the farmers pointed more often to the radio as a source of 
financial information while showing less interest in the Internet, which most probably 
resulted from their lower Digital Access Index and poorer computer skills. 

In conclusion, the group of small farmers, due to a low level of financial literacy, 
appears to constitute a segment of the potential beneficiaries of educational activities 
at which the education efforts should be targeted first. 
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Wynagrodzenie pracy w towarowych gospodarstwach 
rolnych makroregionu Małopolska i Pogórze 
Remuneration for labour on agricultural commodity farms 
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Streszczenie. Możliwość wypracowania dochodów stanowi niezbędny warunek kontynu-
acji działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw rolnych. Głównym celem badań 
było ustalenie, jak w latach 2004–2012 kształtowały się wynagrodzenia pracy obcej oraz 
pracy własnej w towarowych gospodarstwach rolnych o małym potencjale ekonomicznym. 
Stanowiło to element rozważań nad efektywnością wykorzystania zasobów siły roboczej 
w tych podmiotach. Wysokość dochodu generowanego przez gospodarstwa rolnicze wyka-
zywała w badanym okresie trend wzrostowy; wynagrodzenie pracy własnej rolników i ich 
rodzin ulegało jednak wyraźnym wahaniom. Fakt, że w małych gospodarstwach rolnych 
wartość dochodu z gospodarstwa przypadająca na jednostkę pracy własnej była niższa niż 
wynagrodzenie płacone za jednostkę pracy obcej, jest zdecydowanie negatywnym zjawi-
skiem, gdyż podważa ekonomiczną zasadność kontynuacji tej działalności. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne • małe gospodarstwo rolne • praca • dochód rol-
niczy • wynagrodzenie 

Abstract. The possibility of earning an income is a necessary condition for continuing 
agricultural activities by farm owners. The main goal of this study was to examine the 
changes that occurred in the years 2004–2012 in remunerations for hired labour and 
own labour on agricultural commodity farms with little economic potential, which con-
stituted a part of a research into the effectiveness of the use of labour resources in such 
entities. The level of income generated by farms showed a growing trend in the period 
under analysis; the remuneration for own labour of farmers and their families, however, 
exhibited marked fluctuations. The fact that the value of farm income per unit of own 
labour was on small farms lower than the remuneration paid per unit of hired labour 
should be viewed as a definitely negative phenomenon because this would challenge the 
economic soundness of continuing such an activity. 

Key words: agricultural farm • small farm • labour • farm income • remuneration 
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Wstęp 
Mimo zwiększania się liczby ludności świata oraz zapotrzebowania na surowce pocho-
dzenia rolniczego, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rolnictwo bardzo często 
uważane jest za branżę schyłkową. Wynika to głównie ze sposobu patrzenia na rolnictwo 
przez pryzmat barier napotykanych w restrukturyzacji sektora rolnego. Jednocześnie 
wzrasta świadomość naturalnych konsekwencji procesów gospodarczych, takich jak: 
– zmniejszanie się udziału rolnictwa w wartości produktów spożywczych trafiających 

na stoły konsumentów, 
– zmiany geograficznego rozmieszczenia produkcji rolnej, w tym spadek udziału 

w światowych rynkach rolnych produkcji wytwarzanej w Europie, 
– zmniejszanie się udziału rolnictwa w zatrudnieniu i wartości wytwarzanego pro-

duktu krajowego brutto, 
– depopulacja obszarów wiejskich. 

Potrzebę uzasadnienia utrzymania produkcji rolniczej w Europie, a w szczególno-
ści wsparcia gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej, argumentuje się szero-
kim wachlarzem funkcji o charakterze komercyjnym i pozakomercyjnym1 pełnionych 
przez podmioty rodzinne prowadzące działalność rolniczą. Transfer środków publicz-
nych pochodzących głównie z budżetu Unii Europejskiej zmierza do polepszenia 
sytuacji dochodowej rodzin rolniczych przy zachowaniu potencjału przyrodniczego, 
społecznego i kulturowego obszarów wiejskich. Trudno jednak oczekiwać, aby zada-
nia te zostały zrealizowane, jeżeli praca rolnika nie będzie godziwie wynagradzana. 
Możliwość wypracowywania dochodów stanowi niezbędny warunek kontynuacji 
działalności rolniczej przez właścicieli gospodarstw rolnych. 

Głównym celem opracowania była analiza zmian dochodowości pracy własnej 
i obcej w towarowych gospodarstwach rolnych o małym potencjale ekonomicznym, co 
stanowiło element rozważań nad efektywnością wykorzystania zasobów siły roboczej 
w tych podmiotach. 

Materiał i metody 
Dochód z gospodarstwa rolnego jest podstawową kategorią oceny efektywności 
gospodarowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Stanowi łączne wyna-
grodzenie wszystkich czynników produkcji wykorzystanych w działalności rolniczej. 
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w gospodarstwie rolniczym przez właściciela 
i  członków jego rodziny (i za zarządzanie gospodarstwem) ma zatem charakter 
umowny i zależy nie tylko od wyniku ekonomicznego gospodarstwa, ale również od 
przyjętego sposobu wyceny wynagrodzenia pozostałych czynników produkcji2. 

1 Więcej na temat funkcji rolnictwa można przeczytać m.in. w opracowaniach takich autorów, 
jak Baum i Śleszyński (2009) oraz Wilkin (2009). 

2 W literaturze spotyka się również wzmianki o podejściu opartym na tzw. dochodzie z zarzą-
dzania (Ziętara 2012). Jest on rozumiany jako dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
pomniejszony o koszty użycia własnych czynników produkcji: pracy, ziemi i kapitału. 

m.in
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Do opisu dochodowości pracy i jej wynagrodzenia w towarowych gospodarstwach 
rolnych wykorzystano następujące miary: 
– dochodowość pracy w gospodarstwie rolnym, 
– wynagrodzenie pracy obcej, 
– dochodowość pracy własnej, 
– wynagrodzenie pracy własnej. 

Dochodowość pracy w gospodarstwie rolnym jest wskaźnikiem, który przypisuje 
cały dochód z gospodarstwa czynnikowi pracy wykorzystywanemu w gospodarstwie. 
W wielu opracowaniach zapomina się jednak, że w obliczeniach należy uwzględniać 
wynagrodzenie za pracę wypłacone pracownikom najemnym. Pominięcie wyna-
grodzenia pracy obcej może prowadzić do dużego zniekształcenia wyników analizy, 
polegającego na zaniżeniu efektów pracy w gospodarstwach korzystających w więk-
szym zakresie z pracy najemnej. Wynika to stąd, że kategoria „dochód z gospodarstwa 
rolnego” została wcześniej oczyszczona z kosztów pracy obcej3. Konieczność dodania 
do dochodu z gospodarstwa rolnego wynagrodzenia pracy obcej wiąże się z tym, że 
punkt odniesienia dla wypracowywanego dochodu stanowią nakłady pracy ogółem 
w gospodarstwie (wyrażone w AWU4 lub godzinach), a nie tylko nakłady pracy nieopła-
conej (pracy rolnika i jego rodziny, traktowanej jako praca własna – FWU5). Taka 
konstrukcja wskaźnika zrównuje dochodowość pracy własnej i pracy obcej. Omawiany 
wskaźnik można opisać wzorem: 

 D =
SE420 + SE370

SE010p  (1)

gdzie: 
 Dp – dochodowość pracy (zł/AWU), 
 E420 – dochód z gospodarstwa rolnego (zł), 
 SE370 – wynagrodzenie pracy obcej (zł), 
 SE010 – nakłady pracy ogółem (AWU). 

Wynagrodzenie pracy obcej to wskaźnik pokazujący, jaką stawkę należało średnio 
zapłacić za 1 roboczogodzinę pracy w gospodarstwie osobom pobierającym wynagro-
dzenie z tego tytułu. Wyraża go wzór: 

 W =
SE370
SE021po  (2)

3 Schemat obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego według FADN można znaleźć w opraco-
waniu: FADN (2006). Według metodyki FADN, wynagrodzenie pracy obcej stanowi składnik 
kosztów, podczas gdy wynagrodzenie pracy własnej zawiera się w dochodzie z gospodarstwa 
rolnego. 

4 AWU (Annual Work Unit) – roczna jednostka pracy, równa 2200 h. 
5 FWU (Family Work Unit) – roczna jednostka pracy rodziny, tj. pracy nieopłaconej, równa 

2200 h. 
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gdzie: 
 Wpo – wynagrodzenie pracy obcej, godzinowe (zł/h), 
 SE370 – wynagrodzenie pracy obcej (zł), 
 SE021 – nakłady pracy obcej (h). 

Dochodowość pracy własnej to wskaźnik przypisujący cały dochód z gospodarstwa 
rolnego zaangażowaniu rolnika i jego rodziny, a pomijający wynagrodzenie ziemi 
i kapitału. Jest przedstawiony za pomocą wzoru: 

 D =
SE420
SE016pw  (3)

gdzie: 
 Dpw – dochodowość pracy własnej (zł/h), 
 SE420 – dochód z gospodarstwa rolnego (zł), 
 SE016 – nakłady pracy własnej (h).

Wynagrodzenie pracy własnej jest wskaźnikiem obrazującym, w jakiej wysokości 
byłaby wynagradzana praca własna rolnika i jego rodziny, gdyby w pierwszej kolejno-
ści został wynagrodzony kapitał własny zaangażowany w działalność rolniczą: 

 W =
SE420 O
SE016pw

kw−
 (4)

gdzie: 
 Wpw – wynagrodzenie pracy własnej, godzinowe (zł/h), 
 SE420 – dochód z gospodarstwa rolnego (zł), 
 SE016 – nakłady pracy własnej (h), 
 Okw – oprocentowanie kapitału własnego (= koszt alternatywny kapitału własnego). 

Wzorując się na wcześniejszych pracach (Bieniasz i in. 2010, Satoła i Wojewodzic 
2011), w kalkulacji kosztu kapitału własnego zastosowano stopy zwrotu 52-tygo-
dniowych bonów skarbowych, publikowane corocznie w Biuletynach Informacyjnych 
Narodowego Banku Polskiego. 

Materiał źródłowy do analiz stanowiły dane rachunkowe z gospodarstw towaro-
wych, gromadzone na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network). Dane FADN 
stanowią obecnie najlepsze źródło informacji o produkcji i wynikach ekonomicznych 
gospodarstw towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. Z punktu widzenia prowadzo-
nych badań, za mankament tego źródła informacji należy uznać ograniczenie pola 
obserwacji do gospodarstw towarowych i pominięcie podmiotów o  ograniczonych 
kontaktach z rynkiem i niewielkiej skali produkcji, a właśnie takie podmioty stanowią 
dużą część populacji gospodarstw w makroregionie Małopolska i Pogórze6. 

6 Makroregion Małopolska i Pogórze (FADN 800) tworzą województwa: małopolskie, podkarpac-
kie, śląskie i świętokrzyskie. 
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W publikacjach Polskiego FADN podawany jest różny skład poszczególnych grup 
gospodarstw (zachowujący jednak reprezentatywność) z powodu wypadania z systemu 
i włączania do niego kolejnych podmiotów, co utrudnia proces wnioskowania. Ze 
względu na dynamiczny charakter prowadzonych analiz wyselekcjonowano gospodar-
stwa prowadzące rachunkowość rolną dla FADN nieprzerwanie w latach 2004–2012. 
Dzięki takiemu podejściu metodycznemu w każdym roku analizy obserwacji podlegała 
ta sama grupa gospodarstw. 

Zasady udostępniania danych FADN uniemożliwiają publikowanie wyników analizy 
dotyczącej pojedynczych gospodarstw rolnych, dlatego niezbędna była agregacja 
danych do grup o liczebności powyżej 14 obiektów. Wydzielono następujące agregaty: 
– Polska ogółem (4846 gospodarstw), 
– Małopolska i Pogórze ogółem (510 gospodarstw), 
– małe gospodarstwa rolne makroregionu Małopolska i Pogórze (192 gospodarstwa). 

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele kryteriów wyodrębniania małych 
gospodarstw rolnych. Do najczęściej wykorzystywanych kryteriów definiowania 
małych (i  drobnych) gospodarstw rolnych należą: powierzchnia, potencjał ekono-
miczny (wielkość ekonomiczna), wielkość produkcji całkowitej lub wartość produkcji 
towarowej (m.in. Perepeczko 2012, Zegar 2012, Czyżewski i Stępień 2013, Dzun 2013, 
Musiał i Drygas 2013). W niniejszym opracowaniu do wydzielenia małych gospo-
darstw rolnych przyjęto jednocześnie dwa kryteria: 
– powierzchnię gruntów własnych w 2004 r. wynoszącą ≤ 10 ha, 
– wielkość ekonomiczną w 2004 r. wynoszącą ≤ 8 ESU. 

Dzięki jednoczesnemu przyjęciu dwóch kryteriów można było wykluczyć z dalszych 
analiz podmioty o małych zasobach ziemi prowadzące wysoko intensywny chów 
drobiu lub trzody chlewnej (ferm) oraz gospodarstwa o dużej powierzchni i ekstensyw-
nej produkcji. Przyjęte procedury pozwoliły ponadto na wyróżnienie w obrębie zbioru 
małych gospodarstw rolnych makroregionu Małopolska i Pogórze (MGR MiP) trzech 
grup, które na początku i na końcu okresu analizy miały taki sam typ rolniczy oraz 
spełniały kryterium liczebności (minimum 15 obiektów)7: 
– typ E – uprawy trwałe: 22 obiekty, 
– typ F – bydło mleczne: 20 obiektów, 
– typ I – uprawy i zwierzęta różne, określany również jako typ mieszany: 50 obiektów. 

Czynniki zewnętrzne w działalności towarowych 
gospodarstw rolnych 

Wielkość i struktura zasobów czynników produkcji, jakimi dysponują właściciele 
gospodarstw rolniczych, determinują w dużej mierze możliwości rozwojowe rolnictwa 
[Poczta 2003, Sroka i Dacko 2010]. Znaczącą rolę w kreowaniu procesów restrukturyzacji 

7 Pozostałe typy rolnicze nie spełniły przyjętego kryterium liczebności. 

m.in
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i rozwoju rolnictwa odgrywają cechy szczególne ziemi, tj. niepomnażalność i nieprze-
mieszczalność. Powoduje to, że dla poprawy funkcjonowania gospodarstw potencjal-
nie rozwojowych niezbędny jest transfer ziemi z podmiotów, które ograniczają swoją 
działalność lub są w trakcie likwidacji. W warunkach Polski, a szczególnie Małopolski 
i Pogórza, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego zwiększa się w wyniku nabywa-
nia ziemi uwalnianej z podmiotów o charakterze socjalnym i samozaopatrzeniowym, 
których dalsze funkcjonowanie traci uzasadnienie ekonomiczne. W  okresie badań 
średnia powierzchnia gospodarstw towarowych stanowiących przedmiot przeprowa-
dzonej analizy zwiększyła się w skali kraju o 17,6%, a w makroregionie FADN 800 nawet 
o 27,6% (tab. 1). Szybsze tempo wzrostu zasobów ziemi w gospodarstwach towarowych 
Polski Południowo-Wschodniej nie było w stanie zniwelować znacznych, historycznie 
uwarunkowanych różnic w tym zakresie. Zwiększenie się powierzchni gospodarstw 
oraz towarzyszący mu na ogół wzrost skali produkcji powodują wzrost zapotrzebowa-
nia na pracę, jednak ma on charakter mniej niż proporcjonalny, dzięki czemu poprawia 
się wydajność pracy. 

Tabela 1. Wyposażenie gospodarstw towarowych w czynniki produkcji 
Table 1. Production factors on commodity farms 

Wyszczególnienie 
Item

Zasoby ziemi
(ha UR/gosp.) 

Land 
resources 

(ha AL/farm) 

Nakłady pracy 
(AWU/gosp.)

Labour outlays 
(AWU/farm) 

Średnia wartość 
kapitału 

gospodarczego 
(tys. zł) 

Average value 
of economic 

capital 
(PLNk) 

2004 2012 2004 2012 2004 2012

Polska ogółem / Poland in total 30,7 36,1 2,0 2,1 407,1 593,7

Małopolska i Pogórze (MiP) 
Małopolska and Pogórze (M&P) 22,5 28,7 2,0 2,2 398,4 567,0

Małe gospodarstwa rolne 
(MGR MiP) 
Small farms (SF M&P) 

 9,1 11,2 1,6 1,8 224,0 235,5

MGR MiP, typ E (uprawy trwałe) 
SF M&P, type E (permanent crops)  5,7  6,7 1,7 1,9 356,0 366,2

MGR MiP, typ F (bydło mleczne) 
SF M&P, type F (dairy cattle)  9,9 12,1 1,7 1,9 174,4 244,8

MGR MiP, typ I (mieszane) 
SF M&P, type I (mixed)  9,2 10,3 1,6 1,6 173,8 169,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012 
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Ze względu na niechęć właścicieli ziemi rolniczej do jej odsprzedaży oraz z uwagi 
na szybki wzrost cen gruntów rolnych coraz większego znaczenia nabiera instytucja 
dzierżawy. W 2012 r. udział gruntów dodzierżawionych w powierzchni ziemi użyt-
kowanej przez gospodarstwa towarowe stanowił 30,6% w Polsce i 47,7% w  bada-
nych gospodarstwach towarowych makroregionu Małopolska i Pogórze (tab.  2). 
Zapotrzebowanie na czynniki produkcji jest w znacznym zakresie determinowane 
charakterem prowadzonej produkcji – widoczne jest to również w przypadku tzw. 
małych gospodarstw rolnych, które znacznie się różniły zarówno wskaźnikami 
opisującymi wielkość wykorzystywanych zasobów ziemi, pracy i kapitału, jak i dyna-
miką ich zmian. Większe zapotrzebowanie na ziemię wykazywały gospodarstwa 
prowadzące produkcję zwierzęcą w  oparciu o pasze własne (typ F oraz typ I) niż 
gospodarstwa prowadzące uprawy sadownicze (typ E). Wyższą intensywność wyko-
rzystania ziemi w gospodarstwach ukierunkowanych na uprawy trwałe potwierdza 
skala zaangażowanych nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej w przeliczeniu na 
jednostkę powierzchni. 

Niekorzystną tendencję zaobserwowano w zakresie zmian zasobów kapitału, 
jakim dysponowały małe towarowe gospodarstwa rolne. Przeprowadzone analizy 
wykazały zawężoną reprodukcję kapitału w gospodarstwach o najmniejszym poten-
cjale. W  ujęciu realnym, po uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie8, 
średnia wartość kapitału w grupie małych gospodarstw rolnych Małopolski i Pogórza 
zmniejszyła się o 16,9%, a w przypadku gospodarstw typu mieszanego nawet o 22,9% 
(tab. 1). 

Organizacja produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych opiera się przede 
wszystkim na własnych zasobach pracy. Wzrost skali produkcji sprawia jednak, że 
również ta grupa podmiotów w coraz większym zakresie musi korzystać z pracy najem-
nej, szczególnie w okresach spiętrzenia prac polowych. Największym udziałem pracy 
obcej w nakładach pracy ogółem charakteryzowały się gospodarstwa prowadzące 
produkcję ogrodniczą oraz tzw. uprawy trwałe (tab. 2). 

Pogarszające się relacje cen produktów rolnych względem cen środków produkcji 
oraz presja otoczenia na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolniczych wymuszają, 
szczególnie na podmiotach dążących do przyspieszonego rozwoju, korzystanie z kapi-
tału obcego. Duża grupa gospodarstw potencjalnie rozwojowych podejmuje ryzyko 
finansowania swojego rozwoju kredytem bankowym, aby wykorzystać możliwości 
dostępu do środków publicznych kierowanych na wsparcie rolnictwa m.in. w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział kapitału obcego w ogólnych aktywach 
badanych gospodarstw zwiększał się w przypadku niemal wszystkich grup gospodarstw 
towarowych, z wyjątkiem gospodarstw typu I – mieszanego (uprawy i zwierzęta różne) 
– gdzie wystąpiła tendencja przeciwna (tab. 2). 

8 Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla okresu 2004–2012, obliczony na 
podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl), wyniósł 126,5. 

m.in
www.stat.gov.pl
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Tabela 2. Nakłady zewnętrznych czynników produkcji w gospodarstwach towarowych 
Table 2. Outlays of external production factors on commodity farms 

Wyszczególnienie
Item

Grunty 
dodzierżawione 
(% UR ogółem)

Leased land 
(% of total AL)

Praca obca 
(% pracy ogółem) 

Hired labour 
(% of total 

labour)

Kapitał obcy
(% aktywów 

ogółem) 
Third-party 

capital 
(% of total assets) 

2004 2012 2004 2012 2004 2012

Polska ogółem
Poland in total 30,0 30,6 14,0 15,2 12,2 13,8

Małopolska i Pogórze (MiP)
Małopolska and Pogórze 
(M&P) 

43,8 47,7 16,2 19,1 10,6 11,8

Małe gospodarstwa rolne 
(MGR MiP) 
Small farms (SF M&P)

34,5 40,5 7,1 10,1 4,3 6,0

MGR MiP, typ E 
(uprawy trwałe) 
SF M&P, type E 
(permanent crops) 

2,3 3,9 25,0 25,7 5,4 12,2

MGR MiP, typ F 
(bydło mleczne) 
SF M&P, type F (dairy cattle) 

35,7 42,5 0,8 2,7 4,1 6,6

MGR MiP, typ I (mieszane)
SF M&P, type I (mixed) 33,5 38,8 0,5 0,8 2,8 1,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012 

Dochód z gospodarstwa rolnego jako kategoria 
ekonomiczna 

Dochód rolniczy lub dochód z gospodarstwa rolnego to podstawowe kategorie wyko-
rzystywane w analizie wyników ekonomicznych podmiotów o charakterze rodzinnym 
prowadzących działalność rolniczą. Dochód ten stanowi sumę wynagrodzeń za zaan-
gażowane w działalność operacyjną gospodarstwa zasoby ziemi własnej (renta grun-
towa), kapitału własnego (odsetki), pracę (wykonawczą i koncepcyjną – zarządzanie) 
rodziny rolniczej oraz ponoszone ryzyko gospodarcze: 

 DGR = Wz + Wkw + Wpw + R (5)
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gdzie: 
 DGR – dochód z gospodarstwa rolnego, 
 Wz – wynagrodzenie ziemi (renta gruntowa), 
 Wkw – wynagrodzenie zaangażowanego kapitału własnego (odsetki), 
 Wpw – wynagrodzenie za pracę własną rolnika i jego rodziny, 
 R – opłata za poniesione ryzyko gospodarcze. 

W ujęciu rachunkowym dochód z gospodarstwa rolnego stanowi różnicę między 
wartością produkcji ogółem w gospodarstwie a kosztami zużycia pośredniego i kosz-
tami czynników zewnętrznych, skorygowaną o wartość amortyzacji oraz salda transfe-
rów (podatki i subwencje). 

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego bardzo często wykorzystuje się w anali-
zach porównawczych. Właściciela gospodarstwa rolnego interesuje przede wszystkim 
sumaryczny efekt jego zaangażowania w działalność rolniczą i to on wpływa na decyzje 
odnośnie do kontynuacji lub zaniechania prowadzonej działalności. W porównaniach 
między gospodarstwami lub grupami gospodarstw częściej wykorzystywane są wskaź-
niki o charakterze względnym, obrazujące relację dochodu z gospodarstwa rolnego do 
powierzchni ziemi rolniczej lub nakładów pracy własnej. 

Przeprowadzone analizy potwierdzają wzrost dochodów właścicieli towarowych 
gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W latach 2004–2012 
nastąpiło podwojenie średniej wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego w  bada-
nej populacji podmiotów towarowych (tab. 3). Przyczyniły się do tego: wzrost skali 
produkcji, wzrost cen artykułów rolnych oraz wprowadzenie płatności obszarowych. 
Mimo to w 22,9% badanych gospodarstw dochód uzyskany w 2012 r. był niższy niż 
dochód w 2004 r., co świadczy o bardzo dużym zróżnicowaniu populacji gospodarstw 
rolniczych w Polsce. W ujęciu realnym9 wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego 
zwiększyła się odpowiednio o 54,1% dla agregatu Polska ogółem i 78,1% dla grupy 
gospodarstw z makroregionu FADN 800. 

Wysokość dochodu uzyskiwanego przez małe gospodarstwa rolne była znacznie 
niższa niż w przypadku podmiotów o większym potencjale ekonomicznym (tab. 3). 
Gdy uwzględniono wielkość wykorzystywanych zasobów ziemi, dysproporcje te 
okazały się znacznie mniejsze. Prezentowane wskaźniki dochodowości ziemi wska-
zują nawet na efektywniejsze wykorzystywanie ziemi przez gospodarstwa prowa-
dzące działalność na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Bardzo szybko 
wzrastała dochodowość ziemi w jednostkach prowadzących uprawy trwałe – wartość 
tego wskaźnika zwiększyła się o 152,0%, co w ujęciu realnym odpowiadało wzrostowi 
o 99,2%. Spośród omawianych grup gospodarstw najniższą dochodowość ziemi oraz 
dochodowość pracy w 2012 r., jak również najsłabszą dynamikę wzrostu wykazywały 
gospodarstwa wielokierunkowe. W omawianym okresie wyraźnie wzrosła dochodo-
wość pracy w towarowych gospodarstwach rolniczych. W grupie małych gospodarstw 
rolnych ukierunkowanych na produkcję mleka realny wzrost wyniósł blisko 85,6%, 
podczas gdy w grupie gospodarstw typu mieszanego (uprawy i zwierzęta różne) – 
tylko 33,7%. 

9 Po skorygowaniu o wartość wskaźnika wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. 
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Tabela 3. Dochody i dochodowość gospodarstw towarowych 
Table 3. Income and profitability of commodity farms 

Wyszczególnienie
Item

Dochód 
z gospodarstwa* 

(tys. zł) 
Farm income* 

(PLNk)

Dochodowość 
ziemi** 

(tys. zł/ha UR) 
Land 

profitability** 
(PLNk/ha AL)

Dochodowość 
pracy*** 

(tys. zł/AWU) 
Labour 

profitability*** 
(PLNk/AWU) 

2004 2012 2004 2012 2004 2012

Polska ogółem / Poland in total 57,4 111,9 1,9 3,1 30,0 57,3

Małopolska i Pogórze (MiP)
Małopolska and Pogórze (M&P) 44,7 100,7 2,0 3,5 23,9 50,2

Małe gospodarstwa rolne 
(MGR MiP)
Small farms (SF M&P) 

14,6  32,8 1,6 2,9  9,6 20,5

MGR MiP, typ E (uprawy trwałe)
SF M&P, type E (permanent crops) 14,4  41,0 2,5 6,3 11,2 26,3

MGR MiP, typ F (bydło mleczne)
SF M&P, type F (dairy cattle) 19,2  41,9 1,9 3,5 11,1 23,0

MGR MiP, typ I (mieszane) 
SF M&P, type I (mixed) 12,5  21,2 1,4 2,0  8,1 13,7

*** SE420 
***  SE420  :  SE025 (gdzie: SE420 – dochód z gospodarstwa rolnego, SE025 – powierzchnia UR 

ogółem) 
SE420 : SE025 (where: SE420 – farm income, SE025 – total AL area) 

***  (SE420 + SE370) : SE010 (gdzie: SE420 – jw., SE370 – wynagrodzenie pracy obcej, SE010 – na-
kłady pracy ogółem) 
(SE420 + SE370) : SE010 (where: SE420 – as above, SE370 – remuneration for hired labour, 
SE010 – total labour outlays) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012

Koszty pracy obcej a dochodowość pracy własnej 

Wzrost poziomu życia, a w szczególności wzrost oczekiwań w tym zakresie, kreuje 
wysoką presję na wzrost wynagrodzeń za pracę. Gospodarstwa rolnicze w relatywnie 
niewielkim zakresie korzystają z pracy obcej. W 2012 r. średni udział kosztów wyna-
grodzeń za pracę w kosztach funkcjonowania tych jednostek wyniósł ok. 2,8% (Polska 
ogółem), blisko dwukrotnie wyższy (5,8%) był natomiast w małych gospodarstwach 
rolnych makroregionu Małopolska i Pogórze. Jednocześnie, podobnie jak w innych 
działach gospodarki, systematycznie wzrastały stawki wynagrodzeń (ryc. 1). 
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Równanie opisujące linię trendu wzrostowego wynagrodzeń w badanej populacji 
podmiotów rolnych przybrało postać y = 0,469x + 4,7993. Wysoka wartość współczynnika 
determinacji (R² = 0,9571) świadczy o relatywnie niewielkim wpływie wahań dochodów 
gospodarstw rolniczych na wypłacane pracownikom najemnym stawki wynagrodzeń. 
Praca w małych gospodarstwach rolnych wyceniana była na podobnym poziomie, jednak 
w przypadku tej grupy tempo zmian wynagrodzeń było nieco szybsze (y = 0,6169x +  
+ 4,1317; R² = 0,9722). Analiza dynamiczna wykazała realny wzrost godzinowych stawek 
za pracę w latach 2004–2012 – wyniósł on 39,9% w kraju ogółem i 54,9% w populacji 
MGR MiP. Stawki wypłacane za pracę obcą w małych gospodarstwach rolnych makrore-
gionu Małopolska i Pogórze w 2012 r. zbliżyły się do poziomu 10 zł/h. 

Dochodowość pracy własnej zależy od wyników osiąganych przez gospodarstwo, 
w związku z czym podlega okresowym wahaniom, a w przypadku gospodarstw najsłab-
szych może przyjmować ujemne wartości (tab. 4). Dodatkowo właściciele gospodarstw 
rolniczych, podobnie jak przedsiębiorcy, stoją przed dylematem: zwiększać bieżącą 
konsumpcję czy inwestować, kreując w ten sposób wzrost dochodów w przyszłości. 
Należy bowiem pamiętać, że dochód gospodarstwa rolnego to nie tylko łączne wyna-
grodzenie czynników wykorzystywanych w procesie produkcji, ale również pula środ-
ków, która po dodaniu funduszu amortyzacyjnego może być przeznaczona na potrzeby 
gospodarstwa domowego lub na zachowanie i rozwój potencjału gospodarstwa, co ma 
istotny wpływ na sytuację dochodową gospodarstwa w przyszłości. 

Ryc. 1. Wynagrodzenie pracy obcej w towarowych gospodarstwach rolnych; MiP – makrore-
gion Małopolska i Pogórze, MGR – małe gospodarstwa rolne 

Fig. 1. Remuneration for hired labour on commodity farms; M&P – macroregion Małopol-
ska and Pogórze, SF– small farms 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012 
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Tabela 4. Wynagrodzenie pracy w gospodarstwach towarowych (zł/h) 
Table 4. Remuneration for labour on commodity farms (PLN/h) 

Wyszczególnienie
Item

Wynagrodzenie 
pracy obcej*

Remuneration
for hired 
labour*

Dochodowość 
pracy 

własnej** 
Own labour 

profitability** 

Wynagrodzenie 
pracy 

własnej*** 
Remuneration 

for own 
labour*** 

2004 2012 2004 2012 2004 2012

Polska ogółem / Poland in total 5,2  9,2 15,0 27,8 7,6 20,6

Małopolska i Pogórze (MiP) 
Małopolska and Pogórze (M&P) 5,8  9,0 11,9 24,9 4,6 18,2

Małe gospodarstwa rolne 
(MGR MiP) 
Small farms (SF M&P) 

4,9  9,6  4,3  9,1 –0,4  5,8

MGR MiP, typ E (uprawy trwałe) 
SF M&P, type E (permanent crops) 5,3 10,1  5,0 10,0 –3,6  4,7

MGR MiP, typ F (bydło mleczne) 
SF M&P, type F (dairy cattle) 4,0  9,8  5,1  9,1 1,6  6,2

MGR MiP, typ I (mieszane) 
SF M&P, type I (mixed) 7,4  9,9  3,7  7,9 –0,1  5,1

*** SE370 : SE021 (gdzie: SE370 – wynagrodzenie pracy obcej, SE021 – nakłady pracy obcej) 
SE370 : SE021 (where: SE370 – remuneration for hired labour, SE021 – outlays of hired labour) 

***  SE420 : SE016 (gdzie: SE420 – dochód z gospodarstwa rolnego, SE016 – nakłady pracy własnej) 
SE420 : SE016 (where: SE420 – farm income, SE016 – outlays of own labour) 

***  (SE420 – Okw) : SE016 (gdzie: SE420 i SE016 – jw., Okw – umowne oprocentowanie kapitału 
własnego) 
(SE420 – Okw) : SE016 (where: SE420 and SE016 – as above, Okw – accepted rate of interest on 
equity) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012 

Po 2004 r. zwiększała się dochodowość pracy własnej zarówno w całej analizowanej 
populacji gospodarstw towarowych, jak i w podmiotach Polski Południowo-Wschodniej. 
Wzrost tego wskaźnika w ujęciu realnym wyniósł 46,5% (Polska ogółem), a  średnio 
w grupie gospodarstw makroregionu Małopolska i Pogórze – nawet 65,4%. Dla wielu 
gospodarstw mały potencjał ekonomiczny nie tylko stanowi barierę w  uzyskiwaniu 
wysokich dochodów z prowadzonej działalności, ale także determinuje wysokość 
wskaźników opisujących wynagrodzenie za jednostkę pracy. Dochodowość jednostki 
pracy w małych gospodarstwach rolnych tak w 2004 r., jak i w 2012 r. kształtowała się 
na poziomie ok. 1/3 wysokości tego wskaźnika dla całej badanej populacji gospodarstw. 

Zaprezentowane dotychczas wyniki analizy przypisywały cały dochód jednemu 
z czynników produkcji: ziemi (zł/ha) lub pracy (zł/FWU). Dla pełnej oceny i uzyskania 
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względnej porównywalności wynagrodzenia pracy w gospodarstwie rolnym z wynagro-
dzeniami w innych działach gospodarki niezbędne jest oczyszczenie kategorii „dochód 
z gospodarstwa rolnego” z zysku, jaki uzyskałby właściciel gospodarstwa, angażując 
swój kapitał w sposób alternatywny (patrz rozdział „Materiał i metody”). 

Wartość wskaźnika wynagrodzenia pracy własnej dla towarowych gospodarstw 
rolnych zarówno w Polsce, jak i w makroregionie Małopolska i Pogórze była w 2012 r. 
znacznie wyższa niż w 2004 r., między tymi latami jednak podlegała okresowym waha-
niom. Gwałtowny spadek wartości omawianego wskaźnika w latach 2008 i 2009 należy 
uznać za konsekwencję ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i towarzyszącej 
mu destabilizacji rynków. Wysokość wynagrodzenia pracy własnej w towarowych 
gospodarstwach rolnych w Polsce zmniejszyła się do poziomu ok. 6 zł/h, a w małych 
podmiotach rolnych regionu FADN 800 średnie wynagrodzenie płacy własnej wyniosło 
zaledwie 1 zł/h (ryc. 2). 

Ryc. 2. Wynagrodzenie pracy własnej w gospodarstwach towarowych; MiP – makroregion 
Małopolska i Pogórze, MGR – małe gospodarstwa rolne 

Fig. 2. Remuneration for own labour on commodity farms; M&P – macroregion Małopol-
ska and Pogórze, SF– small farms 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych FADN dla gospodarstw indywidualnych prowa-
dzących rachunkowość rolną nieprzerwanie w latach 2004–2012 

Source: Authors’ calculations based on the FADN data for private farms continuously engaged in 
agricultural accountancy in the years 2004–2012 

Analiza linii trendów dla wynagrodzenia pracy własnej wyraźnie wskazuje na 
szybszy wzrost średniego wynagrodzenia pracy własnej liczonego dla całej populacji 
(y = 1,3454x + 4,4339; R² = 0,5764) niż dla małych gospodarstw rolnych Małopolski 
i Pogórza (y = 0,6549x – 0,0349; R² = 0,5975). Dodatkowo warto zauważyć, że stawki 
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wynagrodzenia pracy obcej w małych gospodarstwach rolnych były wyraźnie wyższe 
niż realizowane stawki wynagrodzenia pracy własnej, co nasuwa pytanie o zasadność 
korzystania z pracy obcej w tych gospodarstwach. 

Podsumowanie 

Wysokość dochodu generowanego przez gospodarstwa rolnicze, a co za tym idzie 
dochodowość pracy własnej i wynagrodzenie pracy własnej w takich gospodarstwach, 
w ujęciu długookresowym wykazują wyraźny trend wzrostowy. Wartość tych wskaź-
ników podlega jednak okresowym wahaniom, co jest spowodowane m.in. zmienno-
ścią cen i warunków klimatycznych. Znacznie większą stabilnością charakteryzuje się 
trend wzrostowy wynagrodzeń pracy obcej w towarowych gospodarstwach rolnych 
(R2  >  0,95). Zdecydowanie negatywnie należy ocenić sytuację, w której wartość 
dochodu z gospodarstwa rolniczego przypadająca na jednostkę pracy własnej jest 
niższa od wynagrodzenia jednostki pracy obcej, co obserwowano w większości podmio-
tów zakwalifikowanych do grupy małych gospodarstw rolnych w regionie Małopolski 
i Pogórza (MGR MiP). Sytuacja taka wyraźnie wskazuje na niepełne opłacenie pracy 
własnej i brak wynagrodzenia za zaangażowany w działalność rolniczą kapitał. 

Przyjęta metodyka szacowania wynagrodzenia kapitału zaangażowanego w działal-
ność rolniczą pozwoliła na skorygowanie wartości dochodu z gospodarstwa rolnego 
w celu określenia wysokości wynagrodzenia pracy własnej. Przeprowadzone obliczenia 
wyraźnie potwierdziły wzrost opłacalności pracy we własnym gospodarstwie. Średnia 
wysokość wynagrodzenia za pracę rolnika i członków jego rodziny zwiększyła w się 
latach 2004–2012 blisko trzykrotnie, osiągając poziom 20,6 zł/h. W grupie małych 
towarowych gospodarstw rolnych wskaźnik ten był znacznie niższy i wynosił 5,8 zł/h. 
Właściciele dużych gospodarstw rolnych są w stanie poprzez prowadzoną działalność 
rolniczą wygenerować wynagrodzenie przewyższające średnią płacę netto w gospo-
darce narodowej. Przyczyniło się do tego niewątpliwie objęcie polskich rolników 
Wspólną Polityką Rolną UE. O ile w 2004 r. wskaźnik parytetu dochodowego – obliczony 
dla całej badanej populacji towarowych gospodarstw rolnych jako relacja między wyna-
grodzeniem pracy własnej w gospodarstwie rolnym (zł/FWU) a średnim wynagrodze-
niem netto w gospodarce narodowej10 – wyniósł 73%, o tyle w 2012 r. relacja ta kształ-
towała się już jak 1,3 : 1 na korzyść gospodarstw towarowych. Mimo poprawy sytuacji 
dochodowej małych towarowych gospodarstw rolnych w dalszym ciągu utrzymał się 
znaczny dysparytet wynagrodzeń za jednostkę pracy na własny rachunek w odniesieniu 
do średniego wynagrodzenia w Polsce (ok. 37% w 2012 r.). Dla tej grupy gospodarstw 
wynagrodzenie pracy rolnika i jego rodziny w ostatnim roku analizy kształtowało się na 
poziomie 1063 zł, tj. wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, 
które na 2012 r. ustalone zostało na kwotę 1500 zł brutto11. 

10 34  916 zł/rok, tj. 2910 zł/mc (http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1019; data dostępu 
24.11.2014). 

11 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). 

m.in
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1019
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Należy pamiętać, że prowadzone analizy dotyczyły populacji podmiotów towaro-
wych, o produkcji ukierunkowanej na rynek. Obok nich w polskim rolnictwie wciąż 
funkcjonuje liczniejsza grupa jednostek o wyraźnie mniejszym powiązaniu z rynkiem, 
mająca tym samym ograniczone możliwości generowania dochodów i uzyskująca 
znacznie niższe wynagrodzenie pracy własnej. Dlatego też należy się spodziewać, 
że wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem będzie sprzyjał odchodzeniu właści-
cieli małych i średnich gospodarstw od działalności rolniczej. Stworzy to podstawę 
do intensyfikacji procesów koncentracji ziemi i produkcji w podmiotach o większym 
potencjale ekonomicznym. 
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